
 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/11), члана 3. став 4. 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 4 став 14 Одлуке о прибављању, 

коришћењу, управљању и располагању стварима у својини 
општине Ћуприја (Службени глaсник општине Ћуприја 

бр.8/2014) 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 

20.04.2015. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о прибављању непокретности непосредном погодбом у јавну 

својину општине Ћуприја 

 

Члан 1. 

Прибављају се у јавну својину општине Ћуприја, 
непокретности и то:  

1. Објекат – зграда број 12, зграда графичке индустрије 

површне 267 м2 на кат. парцели бр.4940 у КО Ћуприја град, 
уписана  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, објекат – 
зграда број 13, зграда графичке индустрије површне 37 м2 на кат. 

парцели бр.4940 у КО Ћуприја град, уписана 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, Објекат – зграда број 19, 

зграда графичке индустрије површне 2232 м2 на кат. парцели 
бр.4940 у КО Ћуприја град, уписана 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 заједно са припадајућом опремом и залихама 

које представљају целину 4 наведену у Продајној документацији 

за потребе продаје дела имовине стечајног дужника предузеће за 
графичку делатност АД „Младост-у стечају“ из Ћуприје методом 

јавног надметања за целине  4,5,6 и 7. 

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

Ћуприја град, уписана 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 заједно са припадајућом опремом и залихама које 

представљају целину 7 наведену у Продајној документацији за 
потребе продаје дела имовине стечајног дужника  предузеће за 

графичку делатност АД „Младост-у стечају“ из Ћуприје методом 

јавног надметања за целине  4,5,6 и 7. 

 

Члан 2. 

Ствари из члана 1. тачка 1. ове Одлуке прибављају се по цени 
од 12.741.467,28 динара. 

Ствари из члана 1 тачка 2. ове Одлуке прибављају се по цени 
од 8.712.901,73 динара 

 

Члан 3. 

О прибављању ствари из члана 1. ове Одлуке закључиће се 

Уговори о купопродаји дела имовине стечајног дужника. 

 
 

 

 

Члан 4. 

Овлашћује се председник Општине Ћуприја Нинослав Ерић 

да потпише Уговоре о купопродаји дела имовине стечајног 

дужника из члана 3. ове Одлуке 
 Уговори из претходног става овог члана представљају 

саставни део ове Одлуке. 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном објaвљивања у „Службеном 

гласнику општине Ћуприја“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ : 06-67-2/2015-02 од  20.04.2015. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић дипл. правник, с.р. 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'', број 129/07), члана 38. Статута општине 

Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08, 28/08, 

13/11 и 23/13) и чл. 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине 

Ћуприја на седници одржаној  дана 20.04.2015. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 Даје се сагласност на План рада народне кухиње 
Црвеног крста Ћуприја у 2015.години. 

Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-67-3/2015-02 ОД 20.04.2015.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл.правник, с.р. 

 На основу 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.14/2012), Скупштина општине 

Ћуприја на  седници одржаној дана 20.04.2015.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ПИТАЊА НАКНАДЕ ШТЕТЕ 

ОД НАТО БОМБАРДОВАЊА 1999.ГОДИНЕ 

 
 У решењу о именовању Комисије за решавање питања 

накнаде штете од НАТО бомбардовања 1999.године (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'' број: 25/2012, 4/2013 и 20/2013) врши се 
измена и допуна тако што се уместо:                        

                       '' Миодраг Анђелковић,маш.инж.,председник 

                          Драган Момировић,дипл.грађ.инж'' 
  уписује: 

                         '' Илија Пауновић,дипл.инж.маш.,председник 
                            Драгица Пејчић-Ранђеловић,дипл.правник,члан 

                            Миодраг Анђелковић,маш.инж.,члан'' 

           Решење објавити у Службеном гласнику општине Ћуприја. 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-67-4/2015-02 ОД  20.04.2015.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл.правник, с.р. 
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На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 

(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', 

бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине 

Ћуприја, дана 15.04.2015. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине  

стечајног дужника Предузећа „НЕМАЊА“ експорт импорт, 

трговинско-услужно и угоститељско предузеће ДОО, Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 
дужника Предузећа „НЕМАЊА“ експорт импорт, трговинско-

услужно и угоститељско предузеће ДОО, Ћуприја, (у даљем 

тексту: Комисија) у следећем саставу: 
1. Никола Радовановић, председник комисије 

2. Робертино Станојловић, члан 

3. Величковић Сузана, члан 
II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 

покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику Предузећу „НЕМАЊА“ експорт импорт, трговинско-
услужно и угоститељско предузеће ДОО, Ћуприја, Капетана Коче 

бр. 46, матични број 6100775, ПИБ 101374104, како би се ствари 

наведеног правног лица преузеле у државину и подаци о 
стварима доставили Републичкој дирекцији за имовину 

Републике Србије. 

III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 
30 дана од дана пријема решења. 

IV Стручне, организационе и административно – 
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 

правне послове.  
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 

 Решење доставити: 
- Лицима из тачке I Решења 

- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 

Служби за имовинско – правне послове. 
- Секретару Скупштине општине Ћуприја  

- а/а  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-41/2014-01 од 15.04.2015.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 

Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 
(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', 

бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине 
Ћуприја, дана 15.04.2015. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине  

стечајног дужника Друштва са ограниченом одговорношћу 

за производњу конфекције и трикотаже „СОЊА“ ДОО, 

Мијатовац 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу 

конфекције и трикотаже „СОЊА“ ДОО, Мијатовац (у даљем 
тексту: Комисија) у следећем саставу: 

 

1. Гордана Булат-Стошић, председник комисије 

2. Драган Николић, члан 

3. Томић Сандра, члан 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику Друштву са ограниченом одговорношћу за производњу 

конфекције и трикотаже „СОЊА“ ДОО, Мијатовац, Ћуприја, 
матични број 7363303, ПИБ 101371761, како би се ствари 

наведеног правног лица преузеле у државину и подаци о 

стварима доставили Републичкој дирекцији за имовину 
Републике Србије. 

III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 

30 дана од дана пријема решења. 
IV Стручне, организационе и административно – 

техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 

правне послове.  
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 

 Решење доставити: 

- Лицима из тачке I Решења 

- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 

Служби за имовинско – правне послове. 
- Секретару Скупштине општине Ћуприја  

- а/а 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-42/2014-01 од 15.04.2015.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 

Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 
(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', 

бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине 
Ћуприја, дана 15.04.2015. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине  

стечајног дужника „ШАШ АГРАР ПРОДУКТ“ друштво за 

производњу и трговину ДОО Сење, Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника „ШАШ АГРАР ПРОДУКТ“ друштво за производњу и 
трговину ДОО Сење, Ћуприја (у даљем тексту: Комисија) у 

следећем саставу: 

 
1. Драган Урошевић, председник комисије 

2. Станојловић Мирјана, члан 

3. Јовановић Биљана, члан 
II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 

покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику „ШАШ АГРАР ПРОДУКТ“ друштву за производњу и 
трговину ДОО Сење, Ћуприја, матични број 20065435, ПИБ 

103982066, како би се ствари наведеног правног лица преузеле у 

државину и подаци о стварима доставили Републичкој дирекцији 
за имовину Републике Србије. 

III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 

30 дана од дана пријема решења. 

IV Стручне, организационе и административно – 

техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 
правне послове.  

V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 
 Решење доставити: 

- Лицима из тачке I Решења 

- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 
Служби за имовинско – правне послове. 

- Секретару Скупштине општине Ћуприја  
- а/а 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-43/2014-01 од 15.04.2015.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 

Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 

(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', 

бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине 
Ћуприја, дана 15.04.2015. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника  

Холдинг предузећа „КОМПАНИЈА МАРЧЕТИЋ“ ДОО, 

 Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Холдинг предузећа  
„КОМПАНИЈА МАРЧЕТИЋ“ ДОО, Ћуприја (у даљем тексту: 

Комисија) у следећем саставу: 
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1. Гордана Булат-Стошић, председник комисије 

2. Николић Драган, члан 
3. Томић Сандра, члан 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 

покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику Холдинг предузећа „КОМПАНИЈА МАРЧЕТИЋ“ ДОО, 

Ћуприја, улица Кнеза Милоша 43, матични број 6594930, ПИБ 

101374240, како би се ствари наведеног правног лица преузеле у 
државину и подаци о стварима доставили Републичкој дирекцији 

за имовину Републике Србије. 

III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 
30 дана од дана пријема решења. 

IV Стручне, организационе и административно – 

техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 
урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 

правне послове.  

V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 

 Решење доставити: 

- Лицима из тачке I Решења 
- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 

Служби за имовинско – правне послове. 

- Секретару Скупштине општине Ћуприја  
- а/а 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-45/2014-01 од 15.04.2015.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 

(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

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

Ћуприја, дана 15.04.2015. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника  

Предузећа за трговину и услуге „ПАЦИФИК“ ДОО, 

 Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 
дужника Предузећа за трговину и услуге „ПАЦИФИК“ ДОО,  

Ћуприја (у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 

1. Драгана Гајић, председник комисије 

2. Ивана Ђорђевић, члан 

3. Дејан Миленковић, члан 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику Предузећа за трговину и услуге „ПАЦИФИК“ ДОО,  

Ћуприја, улица Станоја Главаша бр. 38, матични број 17344129, 
ПИБ 100334956, како би се ствари наведеног правног лица 

преузеле у државину и подаци о стварима доставили Републичкој 

дирекцији за имовину Републике Србије. 
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 

30 дана од дана пријема решења. 
IV Стручне, организационе и административно – 

техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 
правне послове.  

V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 
 Решење доставити: 

- Лицима из тачке I Решења 

- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 

Служби за имовинско – правне послове. 

- Секретару Скупштине општине Ћуприја  

- а/а 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-46/2014-01 од 15.04.2015.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 

(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

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

Ћуприја, дана 15.04.2015. године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника  

ДОО „ЗЕЉЕВО ПРОМ“,  Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника ДОО „ЗЕЉЕВО ПРОМ“,  Ћуприја (у даљем тексту: 

Комисија) у следећем саставу: 

1. Никола Радовановић, председник комисије 
2. Робертино Станојловић, члан 

3. Величковић Сузана, члан 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику ДОО „ЗЕЉЕВО ПРОМ“, Ћуприја, ТЦ Сунце II/28, 

матични број 20171111, ПИБ 104492695, како би се ствари 
наведеног правног лица преузеле у државину и подаци о 

стварима доставили Републичкој дирекцији за имовину 

Републике Србије. 
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 

30 дана од дана пријема решења. 

IV Стручне, организационе и административно – 
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 

правне послове.  
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 

 Решење доставити: 
- Лицима из тачке I Решења 

- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 

Служби за имовинско – правне послове. 
- Секретару Скупштине општине Ћуприја  

- а/а 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-47/2014-01 од 15.04.2015.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 

(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

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

Ћуприја, дана 15.04.2015. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника  

Фудбалског клуба „МОРАВА“,  Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Фудбалског клуба „МОРАВА“,  Ћуприја (у даљем 
тексту: Комисија) у следећем саставу: 

1. Гордана Булат-Стошић, председник комисије 

2. Драган Николић, члан 
3. Томић Сандра, члан 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 

покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 
дужнику Фудбалском клубу „МОРАВА“,  Ћуприја, улица Цара 

Лазара бб, матични број 7167024, ПИБ 102482180, како би се 
ствари наведеног правног лица преузеле у државину и подаци о 

стварима доставили Републичкој дирекцији за имовину 

Републике Србије. 
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 

30 дана од дана пријема решења. 

IV Стручне, организационе и административно – 
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 

правне послове.  

 

V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 
 Решење доставити: 

- Лицима из тачке I Решења 

- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 
Служби за имовинско – правне послове. 

- Секретару Скупштине општине Ћуприја  

- а/а 
  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-48/2014-01 од 15.04.2015.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука 
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На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 

(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', 

бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине 

Ћуприја, дана 15.04.2015. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника  

„МИП-СТАНДАРД“,  Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника „МИП-СТАНДАРД“,  Ћуприја (у даљем тексту: 
Комисија) у следећем саставу: 

 

1. Драган Урошевић, председник комисије 
2. Станојловић Мирјана, члан 

3. Јовановић Биљана, члан 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику „МИП-СТАНДАРД“,  Ћуприја,  матични број 7398069, 

како би се ствари наведеног правног лица преузеле у државину и 
подаци о стварима доставили Републичкој дирекцији за имовину 

Републике Србије. 

III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 
30 дана од дана пријема решења. 

IV Стручне, организационе и административно – 

техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 
урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 

правне послове.  
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 

 Решење доставити: 
- Лицима из тачке I Решења 

- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 

Служби за имовинско – правне послове. 
- Секретару Скупштине општине Ћуприја  

- а/а 

  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-49/2014-01 од 15.04.2015.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 

Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 

(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', 

бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине 

Ћуприја, дана 15.04.2015. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника  

„WELMATRI“,  Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника „WELMATRI“,  Ћуприја (у даљем тексту: Комисија) у 

следећем саставу: 
 

1. Драгана Гајић, председник комисије 

2. Ивана Ђорђевић, члан 
3. дејан Миленковић, члан 

 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 

покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику „WELMATRI“, Ћуприја, М. Новаковића бр.1,  матични 

број 17126512, како би се ствари наведеног правног лица 
преузеле у државину и подаци о стварима доставили Републичкој 

дирекцији за имовину Републике Србије. 

III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 
30 дана од дана пријема решења. 

IV Стручне, организационе и административно – 

техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 
урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 

правне послове.  

V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 

  

Решење доставити: 

- Лицима из тачке I Решења 
- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 

Служби за имовинско – правне послове. 

- Секретару Скупштине општине Ћуприја  

- а/а 

  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-50/2014-01 од 15.04.2015.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 

Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 

(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', 

бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине 

Ћуприја, дана 15.04.2015. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника  

Предузећа за трговину, производњу и остале делатности 

„ШАНКО“  Слободан и Дарко Шанић ОД,  Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Предузећа за трговину, производњу и остале делатности 

„ШАНКО“  Слободан и Дарко Шанић ОД,  Ћуприја (у даљем 
тексту: Комисија) у следећем саставу: 

 

1. Никола Радовановић, председник комисије 
2. Робертино Станојловић, члан 

3. Величковић Сузана, члан 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику Предузећу за трговину, производњу и остале делатности 

„ШАНКО“  Слободан и Дарко Шанић ОД,  Ћуприја, улица 
Булевар Војске 34/1,  матични број 17030779, ПИБ 101369978, 

како би се ствари наведеног правног лица преузеле у државину и 

подаци о стварима доставили Републичкој дирекцији за имовину 
Републике Србије. 

III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 

30 дана од дана пријема решења. 
IV Стручне, организационе и административно – 

техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 

правне послове.  

V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 

 

 Решење доставити: 

- Лицима из тачке I Решења 
- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 

Служби за имовинско – правне послове. 

- Секретару Скупштине општине Ћуприја  
- а/а 

  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-51/2014-01 од 15.04.2015.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 

Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 

(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', 

бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине 

Ћуприја, дана 15.04.2015. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника  

Друштва за производњу, иншењеринг и пружање услуга 

„МИЛ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО,  Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Друштва за производњу, иншењеринг и пружање услуга 

„МИЛ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО,  Ћуприја (у даљем тексту: 
Комисија) у следећем саставу: 
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1. Гордана Булат-Стошић, председник комисије 

2. Драган Николић, члан 
3. Томић Сандра, члан 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 

покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику Друштва за производњу, иншењеринг и пружање услуга 

„МИЛ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО,  Ћуприја, улица Кнеза Милоша бб,  

матични број 17185691, ПИБ 101530945, како би се ствари 
наведеног правног лица преузеле у државину и подаци о 

стварима доставили Републичкој дирекцији за имовину 

Републике Србије. 
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 

30 дана од дана пријема решења. 

IV Стручне, организационе и административно – 
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 

правне послове.  
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 

 Решење доставити: 
- Лицима из тачке I Решења 

- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 

Служби за имовинско – правне послове. 
- Секретару Скупштине општине Ћуприја  

- а/а 

  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-52/2014-01 од 15.04.2015.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 

Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 
(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', 

бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине 
Ћуприја, дана 06.04.2015. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине  

стечајног дужника ДОО за трговину и услуге  

„СИСТЕМАТИК“ Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника ДОО за трговину и услуге „СИСТЕМАТИК“ Ћуприја ( у 

даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 

 

1. Драгана Гајић, председник комисије 
2.  Ивана Ђорђевић , члан 

3. Дејан Миленковић , члан 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику ДОО за трговину и услуге „СИСТЕМАТИК“ Ћуприја, 

Тржни Центар Сунце 2/28, матични број 20056029, ПИБ 
103950384, како би се ствари наведеног правног лица преузеле у 

државину и подаци о стварима доставили Републичкој дирекцији 
за имовину Републике Србије. 

III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 

30 дана од дана пријема решења. 
 

IV Стручне, организационе и административно – 

техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 
урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 

правне послове.  

 

V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 

 Решење доставити: 
- Лицима из тачке I Решења 

- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 

Служби за имовинско – правне послове. 
- Секретару Скупштине општине Ћуприја  

- а/а 

  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-3/2015-01 од 09.04.2015.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 

(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', 

бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине 

Ћуприја, дана 14.04.2015. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине  

стечајног дужника „СИСТЕМ АГРАР“   

производно прометно предузеће ДОО Сење, Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 
дужника „СИСТЕМ АГРАР“   

производно прометно предузеће ДОО Сење, Ћуприја ( у даљем 

тексту: Комисија) у следећем саставу: 
 

1. Никола Радовановић, председник комисије 

2. Робертино Станојловић, члан 
3. Величковић Сузана, члан 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 

покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 
дужнику „СИСТЕМ АГРАР“  производно прометно предузеће 

ДОО Сење, Ћуприја, матични број 17509357, ПИБ 103025848, 

како би се ствари наведеног правног лица преузеле у државину и 
подаци о стварима доставили Републичкој дирекцији за имовину 

Републике Србије. 

III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 
30 дана од дана пријема решења. 

IV Стручне, организационе и административно – 
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 

правне послове.  
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 

 Решење доставити: 
- Лицима из тачке I Решења 

- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 

Служби за имовинско – правне послове. 
- Секретару Скупштине општине Ћуприја  

- а/а 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-34/2014-01 од 14.04.2015.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 

(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

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

Ћуприја, дана 14.04.2015. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине  

стечајног дужника Друштво са ограниченом одговорношћу  

„САЛИЈЕРИ“ ДОО , Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Друштва са ограниченом одговорношћу „САЛИЈЕРИ“ 

ДОО, Ћуприја (у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 
1. Гордана Булат-Стошић, председник комисије 

2. Драган Николић, члан 

3. Томић Сандра, члан 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 

покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику Друштву са ограниченом одговорношћу „САЛИЈЕРИ“ 
ДОО , Ћуприја, 26. Септембар 8,  матични број 7369590, ПИБ 

102019004, како би се ствари наведеног правног лица преузеле у 

државину и подаци о стварима доставили Републичкој дирекцији 
за имовину Републике Србије. 

III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 

30 дана од дана пријема решења. 
IV Стручне, организационе и административно – 

техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 
правне послове.  
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V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 
 Решење доставити: 

- Лицима из тачке I Решења 

- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 

Служби за имовинско – правне послове. 

- Секретару Скупштине општине Ћуприја  

- а/а 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-35/2014-01 од 14.04.2015.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 

Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 
(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', 

бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине 
Ћуприја, дана 14.04.2015. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине  

стечајног дужника ДОО „ДР.СТЕВАНОВИЋ“ Предузеће за 

производњу и промет ветеринарских производа, Сење, 

Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 
дужника ДОО „ДР.СТЕВАНОВИЋ“ Предузеће за производњу и 

промет ветеринарских производа, Сење, Ћуприја (у даљем 

тексту: Комисија) у следећем саставу: 
1. Драган Урошевић, председник комисије 

2. Станојловић Мирјана, члан 

3. Јовановић Биљана, члан 
II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 

покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику ДОО „ДР.СТЕВАНОВИЋ“ Предузеће за производњу и 
промет ветеринарских производа, Сење,, Ћуприја, матични број 

17228757, ПИБ 101527974, како би се ствари наведеног правног 

лица преузеле у државину и подаци о стварима доставили 
Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије. 

III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 

30 дана од дана пријема решења. 
IV Стручне, организационе и административно – 

техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 

правне послове.  

V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 

 

 Решење доставити: 

- Лицима из тачке I Решења 
- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 

Служби за имовинско – правне послове. 

- Секретару Скупштине општине Ћуприја  
- а/а 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-36/2014-01 од 14.04.2015.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 

Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 
(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', 

бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине 

Ћуприја, дана 14.04.2015. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине  

стечајног дужника Предузећа за спољну и унутрашњу 

трговину „JUGOIMPEX“, ДОО, Крушар 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Предузећа за спољну и унутрашњу трговину 
„JUGOIMPEX“, ДОО, Крушар, ( у даљем тексту: Комисија) у 

следећем саставу: 

1. Никола Радовановић, председник комисије 
2. Робертино Станојловић, члан 

3. Величковић Сузана, члан 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 

покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 
дужнику Предузећу за спољну и унутрашњу трговину 

„JUGOIMPEX“, ДОО, Крушар, Миодрага Новаковића бр. 71, 

матични број 6949860, ПИБ 101372490, како би се ствари 

наведеног правног лица преузеле у државину и подаци о 

стварима доставили Републичкој дирекцији за имовину 

Републике Србије. 
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 

30 дана од дана пријема решења. 

IV Стручне, организационе и административно – 
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 

правне послове.  
V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 

 Решење доставити: 
- Лицима из тачке I Решења 

- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 

Служби за имовинско – правне послове. 
- Секретару Скупштине општине Ћуприја  

- а/а 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-37/2014-01 од 14.04.2015.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 

(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

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

Ћуприја, дана 14.04.2015. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине  

стечајног дужника Друштва са ограниченом одговорношћу 

за туризам и угоститељство „ВЕЛМОРТРАНС-

ВЕЛМОТУРС“ Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам и 

угоститељство „ВЕЛМОРТРАНС-ВЕЛМОТУРС“ Ћуприја, ( у 
даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 

1. Драгана Гајић, председник комисије 

2. Ивана Ђорђевић, члан 

3. Дејан Миленковић, члан 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 

покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 
дужнику Друштву са ограниченом одговорношћу за туризам и 

угоститељство „ВЕЛМОРТРАНС-ВЕЛМОТУРС“ Ћуприја, Цара 

Лазара бр. 96, матични број 6354661, ПИБ 101373909, како би се 
ствари наведеног правног лица преузеле у државину и подаци о 

стварима доставили Републичкој дирекцији за имовину 

Републике Србије. 
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 

30 дана од дана пријема решења. 
IV Стручне, организационе и административно – 

техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 
правне послове.  

V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 
 Решење доставити: 

- Лицима из тачке I Решења 

- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 

Служби за имовинско – правне послове. 

- Секретару Скупштине општине Ћуприја  

- а/а 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-38/2014-01 од 14.04.2015.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука 
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На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 

(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', 

бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), Председник општине 

Ћуприја, дана 14.04.2015. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

Предузећа за производњу, трговину и услуге „РЕНАТО“ 

ДОО, Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 
дужника Предузећа за производњу, трговину и услуге „РЕНАТО“ 

ДОО, Ћуприја, (у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 

1. Драган Урошевић, председник комисије 
2. Станојловић Мирјана, члан 

3. Јовановић Биљана, члан 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику Предузећу за производњу, трговину и услуге „РЕНАТО“ 

ДОО, Ћуприја, Вука Караџића бр. 12, матични број 17397834, 
ПИБ 102046528, како би се ствари наведеног правног лица 

преузеле у државину и подаци о стварима доставили Републичкој 

дирекцији за имовину Републике Србије. 
III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 

30 дана од дана пријема решења. 

IV Стручне, организационе и административно – 
техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 
правне послове.  

V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 
 Решење доставити: 

- Лицима из тачке I Решења 

- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 
Служби за имовинско – правне послове. 

- Секретару Скупштине општине Ћуприја  

- а/а 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-39/2014-01 од 14.04.2015.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи  

(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 12. 

Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини 

(''Сл.гласник РС'', бр.98/10 и 51/11)  и члана 57. став 1. тачка 6. 

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

Ћуприја, дана 14.04.2015. године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине  

стечајног дужника Друштва са ограниченом одговорношћу  

„БЕЛИНД БОБО КОМЕРЦ“, Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 
дужника Друштва са ограниченом одговорношћу „БЕЛИНД 

БОБО КОМЕРЦ“, Ћуприја, (у даљем тексту: Комисија) у 

следећем саставу: 
1. Драгана Гајић, председник комисије 

2. Ивана Ђорђевић, члан 

3. Дејан Миленковић, члан 
II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 

покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику Друштву са ограниченом одговорношћу „БЕЛИНД 

БОБО КОМЕРЦ“, Ћуприја, Цара Лазара бр. 31, матични број 

20145749, ПИБ 104332823, како би се ствари наведеног правног 

лица преузеле у државину и подаци о стварима доставили 
Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије. 

III Рок за извршење задатка из тачке II овог Решења је 

30 дана од дана пријема решења. 
IV Стручне, организационе и административно – 

техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за 

урбанизам и имовинско правне послове – Служба за имовинско – 
правне послове.  

V Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја'' 
 Решење доставити: 

- Лицима из тачке I Решења 

- Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове – 

Служби за имовинско – правне послове. 
- Секретару Скупштине општине Ћуприја  

- а/а 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-40/2014-01 од 14.04.2015.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука 

САДРЖАЈ 
Одлука о прибављању непокретности непосредном погодбом у јавну 

својину општине Ћуприја 1 

Решење (Сагласност на План рада народне кухиње Црвеног крста) 1 

Решење о измени и допуни решења о именовању комисије за решавање 

питања накнаде штете од НАТО бомбардовања 1999.године 1 

Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

Предузећа „НЕМАЊА“ експорт импорт,трговинско-услужно и 

угоститељско предузеће ДОО, Ћуприја 2 

Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

Друштва са ограниченом одговорношћУ за производњу конфекције и 

трикотаже „СОЊА“ ДОО, Мијатовац 2 

Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

„ШАШ АГРАР ПРОДУКТ“ друштво за производњу и трговину ДОО 

Сење, Ћуприја 2 

Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

Холдинг предузећа „КОМПАНИЈА МАРЧЕТИЋ“ ДОО, Ћуприја 2 

Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

Предузећа за трговину и услуге „ПАЦИФИК“ ДОО,  Ћуприја 3 

Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

ДОО „ЗЕЉЕВО ПРОМ“,  Ћуприја  3 

Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

Фудбалског клуба „МОРАВА“,  Ћуприја 3 

Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

„МИП-СТАНДАРД“,  Ћуприја 4 

Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

„WELMATRI“,  Ћуприја 4 

Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

Предузећа за трговину, производњу и остале делатности „ШАНКО“  

Слободан и Дарко Шанић ОД,  Ћуприја 4 

Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

Друштва за производњу, иншењеринг и пружање услуга „МИЛ-

ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО,  Ћуприја 4 

Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

ДОО за трговину и услуге „СИСТЕМАТИК“ Ћуприја 5 

Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

„СИСТЕМ АГРАР“ производно прометно предузеће ДОО Сење, Ћуприја 5 

Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

Друштво са ограниченом одговорношћу „САЛИЈЕРИ“ ДОО , Ћуприја 5 

Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

ДОО „ДР.СТЕВАНОВИЋ“ Предузеће за производњу и промет 

ветеринарских производа, Сење, Ћуприја 6 

Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

Предузећа за спољну и унутрашњу трговину „JUGOIMPEX“, ДОО, 

Крушар 6 

Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

Друштва са ограниченом одговорношћуза туризам и угоститељство 

„ВЕЛМОРТРАНС-ВЕЛМОТУРС“ Ћуприја 6 

Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

Предузећа за производњу, трговину и услуге „РЕНАТО“ ДОО, Ћуприја 7 

Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника 

Друштва са ограниченом одговорношћу „БЕЛИНД БОБО КОМЕРЦ“, 

Ћуприја  

 

 


