
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 30.04.2015. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине  

стечајног дужника производно, прометно и услужног 

предузећа „ELLE“ Јегдић Весна и др. ОД Ћуприја  

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника производно, прометно и услужног предузећа „ELLE“ 

Јегдић Весна и др. ОД Ћуприја, 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 производно, прометно и услужном предузећу „ELLE“ 

Јегдић Весна и др. ОД Ћуприја, ул. Јастребачка 36, матични број 
17228056, ПИБ 101371690, 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: 464-29/2014-01 од 30.04.2015.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 30.04.2015. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине  

стечајног дужника Предузећа за издавачку, графичку и 

економско-пропагандну делатност „NED COMPANY“ ДОО  

Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 
дужника Предузећа за издавачку, графичку и економско-

пропагандну делатност „NED COMPANY“ ДОО  Ћуприја, 

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

2. Робертино Станојловић, члан 

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

покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику Предузећа за издавачку, графичку и економско-
пропагандну делатност „NED COMPANY“ ДОО Ћуприја, 

ул.Церска 36, матични број 6527299, ПИБ 101545445, 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: 464-30/2014-01 од 30.04.2015.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 30.04.2015. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине  

стечајног дужника Друштва за трговину и услуге  

ДОО „RAURORA COMM“ Ћуприја  

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Друштва за трговину и услуге ДОО „RAURORA 

COMM“, Ћуприја  ( у даљем тексту: Комисија) у следећем 
саставу: 

1. Драган Урошевић, председник комисије 

2. Мирјана Станојловић, члан 
3. Биљана Јовановића, члан 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 

покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 
дужнику Друштву за трговину и услуге ДОО „RAURORA 

COMM“ Ћуприја, ул. Кнеза Милоша бб, матични број 20153695, 

ПИБ 104389617, како би се ствари наведеног правног лица 
преузеле у државину и подаци о стварима доставили Републичкој 

дирекцији за имовину Републике Србије. 
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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: 464-6/2015-01 од 30.04.2015.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 30.04.2015. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине  

стечајног дужника Предузећа за производњу и трговину 

„ФАР КОМЕРЦ“ Фарук Рамадановић и други ОД, Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Предузећа за производњу и трговину „ФАР КОМЕРЦ“ 
Фарук Рамадановић и други ОД, 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 производњу и трговину „ФАР КОМЕРЦ“ 

Фарук Рамадановић и други ОД, Ћуприја, ул. Кнеза Милоша 43, 
матични број 17445049, ПИБ 102124053, 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: 464-7/2015-01 од 30.04.2015.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 30.04.2015. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине  

стечајног дужника Предузећа за трговину и друге услуге 

„ТОП КОМ“ ДОО Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Предузећа за трговину и друге услуге „ТОП КОМ“ ДОО 
Ћуприја  ( у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 

1. Никола Радовановић, председник комисије 

2. Робертино Станојловић, члан 

3. Сузана Величковић, члан 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 

покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 
дужнику Предузећу за трговину и друге услуге „ТОП КОМ“ ДОО 

Ћуприја, ул.Браће Нешић 68, матични број 17508601, ПИБ 

103042888, 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: 464-8/2015-01 од 30.04.2015.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 30.04.2015. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине  

стечајног дужника  Предузећа за унутрашњу и спољну  

делатност „МОНАКО“ ДОО, Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Предузећа за унутрашњу и спољну делатност 

„МОНАКО“ ДОО, 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 Предузећу за унутрашњу и спољну делатност 
„МОНАКО“ ДОО, Ћуприја, ул. Анђе Ранковић бб, матични број 

20157798, ПИБ 104395855, 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: 464-9/2015-01 од 30.04.2015.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 30.04.2015. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине  

стечајног дужника  Фонда за грађевинско земљиште и 

путеве Општине Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 
дужника Фонда за грађевинско земљиште и путеве Општине 

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 Фонду за грађевинско земљиште и путеве Општине 

Ћуприја, ул. маршала Тита 74, матични број 7369212, ПИБ 
101374016, 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: 464-10/2015-01 од 30.04.2015.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука 
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САДРЖАЈ 
Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног 
дужника производно, прометно и услужног предузећа 

„ELLE“ Јегдић Весна и др. ОД Ћуприја  1 

Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног 
дужника Предузећа за издавачку, графичку и економско-

пропагандну делатност „NED COMPANY“ ДОО  Ћуприја 1 

Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Друштва за трговину и услуге ДОО „RAURORA 
COMM“ Ћуприја  1 

Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Предузећа за производњу и трговину „ФАР 
КОМЕРЦ“ Фарук Рамадановић и други ОД, Ћуприја 2 

Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Предузећа за трговину и друге услуге „ТОП КОМ“ 
ДОО Ћуприја  2 

Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног 

дужника  Предузећа за унутрашњу и спољну делатност 

„МОНАКО“ ДОО, Ћуприја 2 

Решење о образовању Комисије за попис имовине стечајног 

дужника  Фонда за грађевинско земљиште и путеве 

Општине Ћуприја 3 

Решење (Агенција за борбу против корупције) 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


