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 25.05.2015. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника Предузећа за промет и услуге „CRYISTAL
WART” DOO, Ћуприја
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног
дужника Предузећа за промет и услуге „CRYISTAL WART”
DOO, 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 промет и услуге „CRYISTAL WART”
DOO, Ћуприја, Кнеза Михајла бр. 73, матични број 17351192,
ПИБ 100126951, 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: 464-18/2015-01 од 25.05.2015.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 25.05.2015. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника „POMORAVLJE-COP“ Ћуприја
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за попис имовине стечајног
дужника „POMORAVLJE-COP“, Ћуприја
( у даљем тексту:
Комисија) у следећем саставу:
1. Гордана Булат - Стошић, председник комисије
2. Драган Николић, члан
3. Сандра Томић, члан

II Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном
дужнику „POMORAVLJE-COP“ Ћуприја, Цара Лазара бб,
матични број 17343149, ПИБ 102370223, 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: 464-19/2015-01 од 25.05.2015.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 25.05.2015. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника Предузећа за производњу, промет
и услуге „ТОМИЋ“, ДОО, Супска
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за попис имовине стечајног
дужника Предузећа за производњу, промет и услуге „ТОМИЋ“,
ДОО, Супска, 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, промет и услуге „ТОМИЋ“,
ДОО, Супска, матични број 17258486, ПИБ 101528313, 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

II Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном
дужнику Друштву за производњу, трговину и услуге
„ТАМАКИ“-КОМЕРЦ“, ДОО, Ћуприја, Цара Лазара бр. 93/10,
матични број 17301403, ПИБ 101528241, 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: 464-20/2015-01 од 25.05.2015.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 25.05.2015. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине стечајног дужника
Предузећа за трговину на велико, транспорт, туризам и
графичку
делатност „TRANS – TURS – KOMERC“, Ћуприја

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 464-24/2015-01 од 25.05.2015.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 25.05.2015. године, донео је

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за попис имовине стечајног
дужника Предузећа за трговину на велико, транспорт, туризам и
графичку делатност „TRANS – TURS – KOMERC“, 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 Предузећу за трговину на велико, транспорт, туризам и
графичку делатност „TRANS – TURS – KOMERC“, Ћуприја,
Живке Дамјановић 74, матични број 7364130, ПИБ 101530402,
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: 464-21/2015-01 од 25.05.2015.год.

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника Друштва са ограниченом одговорношћу
„ИВКОП“ , Ћуприја
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног
дужника Друштва са ограниченом одговорношћу „ИВКОП“,
Ћуприја ( у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:
1. Драган Урошевић, председник комисије
2. Мирјана Станојловић, члан
3. Биљана Јовановић, члан
II Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном
дужнику Друштва са ограниченом одговорношћу „ИВКОП“,
Ћуприја, Миодрага Новаковића бр. 2, матични број 20117567,
ПИБ 104218380, 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
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 25.05.2015. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника Друштва за производњу, трговину и
услуге „ТАМАКИ - КОМЕРЦ“, ДОО, Ћуприја

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 464-25/2015-01 од 25.05.2015.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић мр.ек.наука

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног
дужника Друштва за производњу, трговину и услуге „ТАМАКИ КОМЕРЦ“, ДОО, Ћуприја ( у даљем тексту: Комисија) у
следећем саставу:
1. Драгана Гајић, председник комисије
2. Ивана Ђорђевић, члан
3. Дејан Миленковић, члан
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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 25.05.2015. године, донео је

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

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника Предузећа за производњу, спољњу и
унутрашњу трговину у мешовитој својини „ИНТЕРПАК“
ДОО, Сење

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 464-11/2015-01 од 25.05.2015.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 25.05.2015. године, донео је

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног
дужника Предузећа за производњу, спољњу и унутрашњу
трговину у мешовитој својини „ИНТЕРПАК“ ДОО, Сење, Сење (
у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:
1. Драган Урошевић, председник комисије
2. Мирјана Станојловић, члан
3. Биљана Јовановић, члан
II Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном
дужнику Предузећу за производњу, спољњу и унутрашњу
трговину у мешовитој својини „ИНТЕРПАК“ ДОО, Сење,
матични број 17203088, ПИБ 101725730, 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: 464-26/2015-01 од 25.05.2015.год.

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника Предузећа у друштвеној својини за
приказивање филмова „ЗАНАТСКИ ДОМ“ Ћуприја
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за попис имовине стечајног
дужника Предузећа у друштвеној својини за приказивање
филмова „ЗАНАТСКИ ДОМ“ 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 у друштвеној својини за приказивање
филмова „ЗАНАТСКИ ДОМ“ Ћуприја, Раде Симоновић 22,
матични број 7166885,
ПИБ 101371737, 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: 464-12/2015-01 од 25.05.2015.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 25.05.2015. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника Удружење косметских Срба „СВЕТИ
САВА“ Ћуприја

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 25.05.2015. године, донео је

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за попис имовине стечајног
дужника Удружење косметских Срба „СВЕТИ САВА“ 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 Удружење косметских Срба „СВЕТИ САВА“ Ћуприја,
Цара Лазара бр. 95, матични број 17298534, ПИБ 102370196,
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.

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника Предузећа за промет и услуге
„ТРГОВИНА МИЛЕТИЋ“ ДОО Ћуприја
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за попис имовине стечајног
дужника Предузећа за промет и услуге „ТРГОВИНА МИЛЕТИЋ“
ДОО Ћуприја ( у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:
1. Гордана Булат - Стошић, председник комисије
2. Драган Николић, члан
3. Сандра Томић, члан
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II Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном
дужнику Предузећу за промет и услуге „ТРГОВИНА
МИЛЕТИЋ“ ДОО Ћуприја, Немањина 15, матични број 6136630,
ПИБ 102806232, 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

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 25.05.2015. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника Предузећа за трговину, услуге и остале
делатности „ЂОЛИЋ“ Алексић Дарка и др. Ћуприја
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за попис имовине стечајног
дужника Предузећа за трговину, услуге и остале делатности
„ЂОЛИЋ“ Алексић Дарка и др. 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 Предузећу за трговину, услуге и остале делатности
„ЂОЛИЋ“ Алексић Дарка и др. Ћуприја, Драгоша Илића 2,
матични број 17364782,
ПИБ 101373101 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''

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 464-13/2015-01 од 25.05.2015.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 25.05.2015. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника „ШЕЋЕРАНА“ ДД фабрика шећера са п.о.
Ћуприја

-

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за попис имовине стечајног
дужника Предузећа за трговину, услуге и остале делатности
„ШЕЋЕРАНА“ ДД фабрика шећера са п.о. 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 „ШЕЋЕРАНА“ ДД фабрика шећера са п.о. Ћуприја,
Кнеза Милоша бб, матични број 6247580, ПИБ 102148986, 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

-

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: 464-16/2015-01 од 25.05.2015.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 25.05.2015. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника „МИП-МАРКЕТИНГ“, Ћуприја
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног
дужника „МИП-МАРКЕТИНГ“ Ћуприја ( у даљем тексту:
Комисија) у следећем саставу:
1. Драган Урошевић, председник комисије
2. Мирјана Станојловић, члан
3. Биљана Јовановић, члан
II Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и
покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном
дужнику „МИП-МАРКЕТИНГ“, Ћуприја, 29. новембра бр. 202,
матични број 6054722, 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.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 464-14/2015-01 од 25.05.2015.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић мр.ек.наука
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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: 464-17/2015-01 од 25.05.2015.год.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014-др.Закон) и члана 60.
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Општинско веће општине
Ћуприја на седници одржаној дана 27.05.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ
Решење о
образовању комисије за процену штете, бр. 06-100/2014-01-1 од
07.07.2014. године.
II Ово решење ступа на снагу даном објављивања у
''Службеном гласнику општине Ћуприја''

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 25.05.2015. године, донео је

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-93/2015-01-1 од 27.05.2015. год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић мр ек.наука
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014-др.Закон) и члана 60.
Статута
општине
Ћуприја
(''Сл.гласник
општине
Ћуприја'',бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11, 23/13), Општинско веће
општине Ћуприја на седници одржаној дана 27.05.2015. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис имовине
стечајног дужника Општа земљорадничка задруга „ДОЊА
ЈАСЕНИЦА“ са ограниченом одговорношћу, Наталинци
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за попис имовине стечајног
дужника Општа земљорадничка задруга „ДОЊА ЈАСЕНИЦА“ са
ограниченом одговорношћу, Наталинци ( 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 Општа земљорадничка задруга „ДОЊА ЈАСЕНИЦА“ са
ограниченом одговорношћу, Наталинци, матични број 17119770,
ПИБ 101226341, 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
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И
ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ ВАНРЕДНИМ
ДОГАЂАЈИМА ИЗАЗВАНИМ ЕЛЕМЕНТАРНИМ
НЕПОГОДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за поступање по пријавама
за евидентирање и процену штете настале ванредним догађајима
изазваним елементарним непогодама (обилне падавине, град,
поплаве, повећање нивоа подземних вода, клизишта и слично) –
у даљем тексту: Комисија, у следећем саставу:
1. Мирослав Антонијевић, дипл.економиста, председник
комисије
2. Јадранка Матић, дипл.биолог, заменик председника комисије
3. Славица Богдановић, дипл. инжењер пољопривреде, члан
комисије
4. Татјана Зејак, дипл. инжењер пољопривреде, члан комисије
5. Јованка Радивојевић, грађ. инжењер , члан комисије
6. Драган Момировић, дипл. инжењер грађевине, члан комисије
7. Снежана Јовановић, дипл. инжењер електротехнике, члан
комисије
8. Миодраг Анђелковић, маш.инжењер, члан комисије
9. Николић Радојка, грађ.техничар, члан комисије
10. Љиљана Богосављевић, дипл.биолог, члан комисије
11. Милан Петронијевић, дипл.правник, члан комисије

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: 464-25/2014-01 од 25.05.2015.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић мр.ек.наука
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014-др.Закон) и члана 60.
Статута
општине
Ћуприја
(''Сл.гласник
општине
Ћуприја'',бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Општинско веће
општине Ћуприја на седници одржаној дана 27.05.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
-

II ЗАДУЖУЈЕ СЕ Комисија да:
- поступајући по пријавама за евидентирање и процену штете
настале услед ванредним догађајима изазваним елементарним
непогодама на територији општине Ћуприја, у адекватном
саставу изађе на место настале штете и исту записнички
евидентира
- изврши процену штете у ванредним догађајима изазване
елементарним непогодама
III Комисију за поступање по појединачним пријавама
утврдиће председник комисије у зависности од садржаја пријаве,
односно врсте настале штете.
IV Ово решење ступа на снагу даном објављивања у
''Службеном гласнику општине Ћуприја''

I СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Решење о образовању
комисије за поступање по пријавама за евидентирање штете
настале услед поплава на територији општине Ћуприја, бр. 0672/2014-01-1 од 23.05.2014. године.
II Ово решење ступа на снагу даном објављивања у
''Службеном гласнику општине Ћуприја''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-93/2015-01-1 од 27.05.2015.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић мр ек.наука

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-93/2015-01-1 од 27.05.2105. год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић мр ек.наука
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28.05.2015.

број 13
САДРЖАЈ

Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника Предузећа за промет и услуге „CRYISTAL WART”
DOO, Ћуприја
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника „POMORAVLJE-COP“ Ћуприја
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника Предузећа за производњу, промет и услуге
„ТОМИЋ“, ДОО, Супска
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника Предузећа за трговину на велико, транспорт,
туризам и графичку делатност „TRANS – TURS –
KOMERC“, Ћуприја
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника Друштва за производњу, трговину и услуге
„ТАМАКИ - КОМЕРЦ“, ДОО, Ћуприја
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника Друштва са ограниченом одговорношћу „ИВКОП“
, Ћуприја
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника Предузећа за производњу, спољњу и унутрашњу
трговину у мешовитој својини „ИНТЕРПАК“ ДОО, Сење
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника Удружење косметских Срба „СВЕТИ САВА“
Ћуприја
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника Предузећа у друштвеној својини за приказивање
филмова „ЗАНАТСКИ ДОМ“ Ћуприја
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника Предузећа за промет и услуге „ТРГОВИНА
МИЛЕТИЋ“ ДОО Ћуприја
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника „ШЕЋЕРАНА“ ДД фабрика шећера са п.о. Ћуприја
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника Предузећа за трговину, услуге и остале делатности
„ЂОЛИЋ“ Алексић Дарка и др. Ћуприја
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника „МИП-МАРКЕТИНГ“, Ћуприја
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног
дужника Општа земљорадничка задруга „ДОЊА
ЈАСЕНИЦА“ са ограниченом одговорношћу, Наталинци
Решење (ставља се ван снаге решење комисије за
поступање по пријавама за штете)
Решење (ставља се ван снаге решење комисије за штете)
Решење о образовању комисије за евидентирање и процену
штете настале ванредним догађајима изазваним
елементарним непогодама на територији општине Ћуприја
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