
        

 На основу члана 44.  Закона о локалној самоуправи („Сл. 

глaсник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. зaкoн), члана 38),  

члана  57. Статута општине Ћуприја  („Сл.гласник општине 
Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 8. 

Правилника о награђивању ученика и студената, истакнутих 

личности у области образовања, науке, културе и спорта 
(„Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 14/14, 25/14 и 24/15), 

председник општине Ћуприја дана 23.09.2016.  године 

доноси: 
О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ НАГРАДА 

 
Члан 1.  

Овом Одлуком утврђује се право на доделу награде 

изузетно талентованим ученицима-ђацима генерације за 
школску 2015/2016. годину, на територији општине 

Ћуприја. 

Члан 2. 
Право на награђивање ђаци остварују на основу 

достављеног предлога школе и мишљења Одељења за 

друштвене делатности и привреду општинске управе 
општине Ћуприја. 

 

Члан 3. 
Право на доделу награде имају ученици-ђаци 

генерација школа са територије општине Ћуприја и то: 

- Китаноски Николина из Ћуприје, ђак генерације ОШ 
„Вук Караџић“ 

- Милићевић Лука из Ћуприје, ђак генерације ОШ „Ђура 

Јакшић“ 
- Шћепановић Ива из Ћуприје, ђак генерације ОШ „13. 

октобар“ 

- Петровић Ђурђина из Ћуприје, ђак генерације 
Гимназије 

- Раденковић Бранкица из Ћуприје, ђак генерације 

Медицинске школе 
- Трифуновић Милош из Мириловца код Параћина, ђак 

генерације Техничке школе 

- Милосављевић Огњен из Чачка, ђак генерације Школе 
за музичке таленте 

- Китаноски Николина из Ћуприје, ђак генерације 

ШОМО „Душан Сковран“ 
 

Члан 4. 

Средства за награду обезбеђена су у буџету 
општине Ћуприја. 

Члан 5. 

Износ новчане награде је 40.000,оо РСД по 
ученику-ђаку генерације. 

 

Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ћуприја“ 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 400-266/2016-01 ОД   23.09.2016. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић,мр.ек.наука, с.р. 

 

 

На основу члана 35. став 7. Закона о инспекцијском 
надзору ( „Службени гласник РС”, број 36/15), чл. 46. 

Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС”, 

број 129/07) и чл. 60. Статута општине Ћуприја ( „Службени 
гласник општине Ћуприја“, број 14/08, 28/08, 13/11 и 

23/13),Oпштинско веће општине Ћуприја по претходно 

прибављеном мишљењу Комисије за координацију 
инспекцијског надзора из изворне надлежности општине 

Ћуприја бр.06-116/2016-02 oд 05.09.2016.године, дана 

26.09.2016.  доноси,  

ПРАВИЛНИК 

о општем обрасцу записника о инспекцијском надзору  

за инспекцијски надзор из изворне надлежности 

општине Ћуприја 

  

Члан 1. 
Овим Правилником прописује се општи образац 

записника о инспекцијском надзору за инспекцијски надзор 

из изворне надлежности општине Ћуприја. 
 

Члан 2. 

Општи образац записника о инспекцијском надзору 
за инспекцијски надзор из изворне надлежности општине 

Ћуприја даје форму за уједначавање вршења инспекцијског 

надзора, која се прилагођава одговарајућој врсти и облику 
инспекцијског надзора, појединачним областима, посебним 

прописима и поступцима и конкретним околностима 

инспекцијског надзора. 
Општи образац записника о инспекцијском надзору 

за инспекцијски надзор из изворне надлежности општине 

Ћуприја одштампан је уз овај Правилник и чини његов 
саставни део. 

Члан 3. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја”. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 06-128/2016-01-1 од 26.09.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука, с.р. 

 

ОПШТИ ОБРАЗАЦ ЗАПИСНИКА О 

ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ 

НАДЗОР ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 

 

              
РЕПУБЛИКА СРБИЈА   

       

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

Oдељење__________________________ 

Одсек_____________________________ 
Бр. _______________________________ 

Датум: ____________________________ 

Ћ У П Р И Ј А 
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ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 

 
Састављен дана_____________________.године у 

__________часова у _____________________________у 

предмету вршења  

□редовног  □ванредног    □контролног □допунског 

□теренског  □канцеларијског  □канцеларијског и теренског 

инспекцијског надзора у погледу: 
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
________________________________________ 

(опис предмета инспекцијског надзора) 

 
Разлог за  ______________инспекцијски надзор 
                       (врста надзора)  
____________________________________________________

______________________________________________ 
 

Инспекцијски надзор извршио/ли инспектор/и: 

1.Име и презиме ___________________број сл. 
легитимације________________________ 

  Замењен са:   _________________________број сл. 

легитимације_________________________  
 

2.Име и презиме_____________ број сл. 

легитимације________________  
   Замењен са:    __________број сл. 

легитимације_________________________ 

Инспекцијски надзор извршен као :
 

□самосталан

 
□заједнички 

Инспекција која је управљала заједничким 

надзором:___________________________________________ 
Инспекције које су учествовале у заједничком 

надзору:_________________________________________ 

Разлози за заједнички надзор:________________________ 
 

Инспекцијски надзор извршен код надзираног субјекта који 

је : 
□регистрован субјект       □нерегистрован субјект       

□правно лице   □предузетник        □физичко лице  
□ организациони облик за који               □субјекат са јавним 

овлашћењима                 □непознат субјекат 

      не постоји обавеза регистрације 
 

 

Пословно име и назив/име и презиме 
________________________________________ 

ПИБ___________________ 

Матични број________________________ 
Заступник/одговорно лице_______________ 

Функција__________________________________ 

ЈМБГ/Лични број/број пасоша____________________ 
Пословна јединица__________________________ 

Седиште (Адреса)___________________________________ 

Контакт______________________________________ 
 

Код надзираног субјекта је у току припреме плана 

инспекцијског надзора процењен____________________ 
ризик 

Код надзираног субјекта пре инспекцијског надзора 

процењен __________________________________ризик 
Код надзираног субјекта у току инспекцијског надзора 

процењен _______________________________ризик 

(низак, средњи, висок, критичан) 
Након што је присутном/им предочен налог за инспекцијски 

надзор чиме су упознати са предметом истог врши се 

инспекцијски надзор и предузимају 
радње______________________________________________

__________ 

 и констатује се следеће 
:___________________________________________________

_____________________ 

 
Опис откривених незаконитости:  

 

Констатација законитог поступања: 

____________________________________________________
_________ 

Мере за отклањање незаконитости: Налаже се / Предлаже се 

надзираном субјекту___________________________ 

да__________________________________________________

____________________________________________________

Правни основ:______________________________  
Рок за поступање по мери:_________________________ 

 Рок тече од:__________________________________  

Сразмерност  мере:__________________________  
Други подаци и наводи од значаја за инспекцијски 

надзор/изјава странке: _____________________________ 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

Записник  прочитан и надзирани субјект (присутно лице) на 
њега примедби  нема  - има:______________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

Инспекцијски надзор је извршен у 
присуству___________________________ започет 

дана____________________.године у__________часова, а 

завршен дана _______________________.године у 
________часова. 

 

Записник је сачињен у__________истоветних примерака ,од 
којих се_________доставља надзираном субјекту , а 

________за потребе инспекције. 
Инспекцијски надзор је покренут :     □по службеној 

дужности 

1. По плану инспекцијског надзора 
2. По представци 

□Поводом захтева надзираног субјекта за вршење 

инспекцијског надзора. 
□Поводом захтева другог лица коме је посебним законом 

признато својство странке у поступку. 

 
Налог за инспекцијски надзор                                   Допунски 

налог                             Засебни налог 

□ДА                                   □НЕ                                          □ДА         
□НЕ                               □ДА        □НЕ             

Надзирани субјект обавештен о инспекцијском надзору: 

□ДА_______                       □НЕ_______________ 

 

Прилози: 

___________________________________________________ 
 

__________________ 

инспектор 
   ____________________________________________ 

    (потпис надзираног субјекта/ присутног лица)                                                      

 
_________________________________________ се пре 

закључења записника удаљио /одбио да потпише записник 

(надзирани субјект /присутно лице  које се удаљило/одбио 
да потпише записник) 

из следећих разлога_____________________________ 

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 03.08.2016. 

године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Друштва са ограниченом одговорношћу за 

производно-трговинску и услужну делатност „WOOD 

TRADE“ ДОО 

 

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

за производно-трговинску и услужну делатност „WOOD 

TRADE“ ДОО,  Ћуприја (у даљем тексту: Комисија) у 
следећем саставу: 
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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 Друштву са ограниченом одговорношћу 

за производно-трговинску и услужну делатност „WOOD 

TRADE“ ДОО,  Ћуприја, улица Супљански пут бб,  матични 
број 20243465, ПИБ 104799480, 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: 464-45/2016-01 од 03.08.2016.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р 

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 03.08.2016. 

године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног 

дужника  Производно-трговинско предузеће „КОМРАД 

РАДОЈКОВИЋ“ ДОО Ћуприја  

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине 

стечајног дужника Производно-трговинско предузеће 

„КОМРАД РАДОЈКОВИЋ“ 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 Производно-трговинско 
предузеће „КОМРАД РАДОЈКОВИЋ“ ДОО Ћуприја, улица 

Карађорђева бр. 37,  матични број 17258494, ПИБ 
101374977, 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: 464-46/2016-01 од 03.08.2016.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р 

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 03.08.2016. 

године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Предузећа за трговинско усужну делатност  

„MARTINOVIĆ-EUROCOMMERC“  ДОО, Батинац 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине 
стечајног дужника Предузећа за трговинско услужну 

делатност „MARTINOVIĆ-EUROCOMMERC“ ДОО, 

Батинац (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 трговинско 
усужну делатност „MARTINOVIĆ-EUROCOMMERC“  

ДОО, Батинац, матични број 20242779, ПИБ 104832048, 

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: 464-47/2016-01 од 03.08.2016.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

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 03.08.2016. 

године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Предузећа за производњу, трговину и услуге 

„ТДЗ ГАС“ ДОО Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине 
стечајног дужника Предузећа за производњу, трговину и 

услуге „ТДЗ ГАС“ 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 за производњу, 
трговину и услуге „ТДЗ ГАС“ ДОО Ћуприја, Мијатовац,  

матични број 20182784, ПИБ 104535021, 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. 
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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: 464-48/2016-01 од 03.08.2016.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

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 03.08.2016. 

године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Једночланог привредног друштва „ЕХ3М 

FACTORY“ ДОО, Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине 

стечајног дужника Једночланог привредног друштва „ЕХ3М 

FACTORY“ 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 Једночланом привредном 

друштву „ЕХ3М FACTORY“ ДОО, Ћуприја, Кнеза Милоша 

79/6,  матични број 20439670, ПИБ 105695730, 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: 464-49/2016-01 од 03.08.2016.год. 

     

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

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 03.08.2016. 

године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Предузећа за промет робе на велико и мало 

„БОВИЗО“ као друштва са ограниченом одговорношћу, 

Сење 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине 

стечајног дужника Предузећа за промет робе на велико и 
мало „БОВИЗО“ као друштва са ограниченом 

одговорношћу, Сење (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 промет робе на 
велико и мало „БОВИЗО“ као друштва са ограниченом 

одговорношћу, Сење, матични број 20079541, ПИБ 

104055885, 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: 464-53/2016-01 од 03.08.2016.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

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 20.09.2016. 

године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Друштва са ограниченом одговорношћу за 

промет роба и услуга „GRANDCOOP“  ДОО  

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине 

стечајног дужника Друштва са ограниченом одговорношћу 
за промет роба и услуга „GRANDCOOP“  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 Друштву са ограниченом 
одговорношћу за промет роба и услуга „GRANDCOOP“  

ДОО,Ћуприја, ул. Иванковачка бр. 50, матични број 

17024213, ПИБ 100941411, 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 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 464-59/2016-01 од 20.09.2016.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

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 20.09.2016. 
године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног 

дужника „АЛПИНА-ЋУПРИЈА“ ДОО 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине 
стечајног дужника „АЛПИНА-ЋУПРИЈА“ 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 „АЛПИНА-ЋУПРИЈА“ 

ДОО,Ћуприја, ул. Супљански пут бб, матични број 
17529404, ПИБ 103144955, 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: 464-60/2016-01 од 20.09.2016.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

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 20.09.2016. 

године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Предузећа за производњу кора и осталих 

пекарских производаИлић Милета и Душана „Тесто-

продукт“ ОД 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине 

стечајног дужника Предузећа за производњу кора и осталих 

пекарских производа Илић Милета и Душана „Тесто-
продукт“ ОД (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 производњу 

кора и осталих пекарских производа Илић Милета и Душана 
„Тесто-продукт“ ОД, Ћуприја, ул. Цетињска бб, матични 

број 17582429, ПИБ 103494369, 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: 464-61/2016-01 од 20.09.2016.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

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 20.09.2016. 

године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног 

дужника ДОО „КОСАЛ-ПРОИН“ Ћуприја, Цара Лазара 

бб – АК КОМПРЕСОР АД 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине 
стечајног дужника ДОО „КОСАЛ-ПРОИН“ Ћуприја, Цара 

Лазара бб – АК КОМПРЕСОР АД (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 „КОСАЛ-ПРОИН“ 

Ћуприја, Цара Лазара бб – АК КОМПРЕСОР АД, матични 

број 20292652, ПИБ 105015574, 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: 464-63/2016-01 од 20.09.2016.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

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 20.09.2016. 

године, донео је 



03.10.2016.            број 23 

 6 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног 

дужника „DEKO BEST TRADE“ ДОО Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине 

стечајног дужника „DEKO BEST TRADE“ 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 „DEKO BEST TRADE“ ДОО 

Ћуприја, ул. Цетињска 8/12, матични број 20189487, ПИБ 
104626956, 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: 464-64/2016-01 од 20.09.2016.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

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 20.09.2016. 

године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Трговинског друштва на велико и мало, 

експорт-импорт „УНИВЕРЗАЛ“ ДОО 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине 

стечајног дужника Трговинског друштва на велико и мало, 
експорт-импорт „УНИВЕРЗАЛ“ 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 „Трговинском друштву на 
велико и мало, експорт-импорт „УНИВЕРЗАЛ“ ДОО, 

Ћуприја, ул. Алексе Шантића бб, матични број 07393288, 

ПИБ 101529540, 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: 464-65/2016-01 од 20.09.2016.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

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 20.09.2016. 

године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Друштва са ограниченом одговорношћу за 

угоститељство, туризам, прераду меса и рибе 

„МАРТУРС“, Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине 

стечајног дужника Друштва са ограниченом одговорношћу 

за угоститељство, туризам, прераду меса и рибе 
„МАРТУРС“, 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 Друштву са ограниченом 

одговорношћу за угоститељство, туризам, прераду меса и 
рибе „МАРТУРС“, Ћуприја, ул. Кнеза Милоша 43, матични 

број 06877923, ПИБ 102762288, 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: 464-66/2016-01 од 20.09.2016.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

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 20.09.2016. 
године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Друштва за производњу и промет роба и услуга 

„СТАРТ-007“ ДОО, Мијатовац 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине 

стечајног дужника Друштва за производњу и промет роба и 

услуга „СТАРТ-007“ ДОО, Мијатовац (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 Друштву за производњу и 

промет роба и услуга „СТАРТ-007“ ДОО, Мијатовац, ул. 
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Кнеза Милоша 4, матични број 20262761, ПИБ 105053328, 

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: 464-67/2016-01 од 20.09.2016.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

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 20.09.2016. 
године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног 

дужника „KERIĆ COMPANY“ Друштва за производњу, 

трговину и услуге ДОО, Батинац 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине 

стечајног дужника „KERIĆ COMPANY“ Друштва за 

производњу, трговину и услуге ДОО, Батинац (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 „KERIĆ COMPANY“ 

Друштву за производњу, трговину и услуге ДОО, Батинац, 

Ћуприја, матични број 20185805, ПИБ 104547611, 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: 464-68/2016-01 од 20.09.2016.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

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 20.09.2016. 

године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Предузећа за трговину на велико и мало, 

спољну трговину и остале делатности „ЈЕВТА-

ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДОО 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине 

стечајног дужника Предузећа за трговину на велико и мало, 
спољну трговину и остале делатности „ЈЕВТА-

ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ 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 за трговину на 
велико и мало, спољну трговину и остале делатности 

„ЈЕВТА-ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДОО, Ћуприја, ул. Живке 

Дамњановић 3/2, матични број 17223542, ПИБ 101371954, 
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: 464-69/2016-01 од 20.09.2016.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

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 22.09.2016. 

године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Трговинског предузећа „ЛТС“ Друштва са 

ограниченом одговорношћу 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине 
стечајног дужника Трговинског предузећа „ЛТС“ Друштва 

са ограниченом одговорношћу, 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 Трговинском предузећу 

„ЛТС“ Друштву са ограниченом одговорношћу, Ћуприја, 

ул. Миодрага Новаковића бб, матични број 17437330, ПИБ 

102019012, 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'' 
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 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: 464-71/2016-01 од 22.09.2016.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

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 22.09.2016. 
године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Друштва за прометне, услужне и остале 

делатности „ТАМИЛ-АУТО“ ДОО, Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине 

стечајног дужника Друштва за прометне, услужне и остале 

делатности „ТАМИЛ-АУТО“ 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 Друштву за прометне, 

услужне и остале делатности „ТАМИЛ-АУТО“ ДОО, 

Ћуприја, ул. Његошева 3, матични број 20287691, ПИБ 
105001690, 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: 464-72/2016-01 од 22.09.2016.год. 

    

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

Одлука о додели награда 1 

Правилник о општем обрасцу записника о 

инспекцијском надзору за инспекцијски надзор из 
изворне надлежности општине Ћуприја 1 

Р Е Ш Е Њ Е о образовању Комисије за попис 

имовине стечајног дужника Друштва са ограниченом 
одговорношћу за производно-трговинску и услужну 

делатност „WOOD TRADE“ ДОО 2 

Р Е Ш Е Њ Е о образовању Комисије за попис 

имовине стечајног дужника  Производно-трговинско 
предузеће „КОМРАД РАДОЈКОВИЋ“ ДОО Ћуприја  3 

Р Е Ш Е Њ Е о образовању Комисије за попис 

имовине стечајног дужника  Предузећа за трговинско 
услужну делатност „Мартиновић Еурокоммерц“ д.о.о 

Батинац 3 

Р Е Ш Е Њ Е о образовању Комисије за попис 

имовине стечајног дужника Предузећа за 

производњу, трговину и услуге „ТДЗ ГАС“ ДОО 
Ћуприја 3 

Р Е Ш Е Њ Е о образовању Комисије за попис 

имовине стечајног дужника Једночланог привредног 
друштва „ЕХ3М FACTORY“ ДОО, Ћуприја 4 

Р Е Ш Е Њ Е о образовању Комисије за попис 

имовине стечајног дужника Предузећа за промет робе 
на велико и мало „БОВИЗО“ као друштва са 

ограниченом одговорношћу,  4 

Р Е Ш Е Њ Е о образовању Комисије за попис 

имовине стечајног дужника Друштва са ограниченом 
одговорношћу за промет роба и услуга 

„GRANDCOOP“  ДОО  4 

Р Е Ш Е Њ Е о образовању Комисије за попис 
имовине стечајног дужника „АЛПИНА-ЋУПРИЈА“ 

ДОО 5 

Р Е Ш Е Њ Е о образовању Комисије за попис 

имовине стечајног дужника Предузећа за производњу 
кора и осталих пекарских производаИлић Милета и 

Душана „Тесто-продукт“ ОД 5 

Р Е Ш Е Њ Е о образовању Комисије за попис 
имовине стечајног дужника ДОО „КОСАЛ-ПРОИН“ 

Ћуприја, Цара Лазара бб – АК КОМПРЕСОР АД 5 

Р Е Ш Е Њ Е о образовању Комисије за попис 

имовине стечајног дужника „DEKO BEST TRADE“ 
ДОО Ћуприја 5 

Р Е Ш Е Њ Е о образовању Комисије за попис 

имовине стечајног дужника Трговинског друштва на 
велико и мало, експорт-импорт „УНИВЕРЗАЛ“ ДОО 6 

Р Е Ш Е Њ Е о образовању Комисије за попис 

имовине стечајног дужника Друштва са ограниченом 
одговорношћу за угоститељство, туризам, прераду 

меса и рибе „МАРТУРС“, Ћуприја 6 

Р Е Ш Е Њ Е о образовању Комисије за попис 

имовине стечајног дужника Друштва за производњу и 
промет роба и услуга „СТАРТ-007“ ДОО, Мијатовац 6 

Р Е Ш Е Њ Е о образовању Комисије за попис 

имовине стечајног дужника „KERIĆ COMPANY“ 
Друштва за производњу, трговину и услуге ДОО, 

Батинац 7 

Р Е Ш Е Њ Е о образовању Комисије за попис 

имовине стечајног дужника Предузећа за трговину на 
велико и мало, спољну трговину и остале делатности 

„ЈЕВТА-ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДОО 7 

Р Е Ш Е Њ Е о образовању Комисије за попис 
имовине стечајног дужника Трговинског предузећа 

„ЛТС“ Друштва са ограниченом одговорношћу 7 

Р Е Ш Е Њ Е о образовању Комисије за попис 

имовине стечајног дужника Друштва за прометне, 
услужне и остале делатности „ТАМИЛ-АУТО“ ДОО, 

Ћуприја 8 

 

                                                      


