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На основу чланова 4. и 141. Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016) и  члана  72. 

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

бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13)  Начелник општинске 

управе општине Ћуприја дана 12.01.2017. године доноси:  

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ 

ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ  

 

  I ОБРАЗУЈЕ СЕ Дисциплинска комисија 
општинске управе општине Ћуприја у следећем саставу: 

1. Слађана Јевтић, дипл.правник, председник 

Комисије, овлашћени представник репрезентативног 

синдиката, 

2. Милица Цветковић, дипл. правник, члан 

Комисије, 

3. Драгана Милановић, дипл. правник, члан 

Комисије. 

 II Задатак Комисије је да у име послодавца води 

дисциплински поступак и одлучује о дисциплинској 
одговорности службеника и намештеника у општинској 

управи општине Ћуприја, на основу писменог закључка о 

покретању дисциплинског поступка Начелника општинске 

управе општине Ћуприја. 

 III Дисциплински поступак Комисија води на 

основу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, Закона о општем управном 

поступку и подзаконским актима донетим по основу ових 

Закона. 
IV Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

V Против овог Решења може се изјавити жалба 
Општинском већу општине Ћуприја у року од 8 дана.  

  Решење доставити: 

- лицима из тачке  I  Решења 

- а/а 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ : 02-4/2017-01-2 ОД 12.01.2017. ГОД. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 

Драгица Пејчић-Ранђеловић, дипл.правник, 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 24.01.2017. 
године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине стечајног 

дужника  

 Друштва са ограниченом одговорношћу са пословним 

активностима производње, трговине на велико и услуге 

„ЕМАТИНА“ Ћуприја 

 

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

са пословним активностима производње, трговине на велико 

и услуге „ЕМАТИНА“ Ћуприја, (у даљем тексту: Комисија) 
у следећем саставу: 

 

1. Гордана Булат-Стошић, 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 са пословним активностима производње, 

трговине на велико и услуге „ЕМАТИНА“ Ћуприја, ул. 

Крушар, матични број 20387912, ПИБ 105454042, 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: 464-73/2016-01 од 24.01.2017.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

 

САДРЖАЈ 
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и 

на коришћење пољопривредног земљишта у државној 

својини у општини Ћуприја и Оглас за прикупљање 

писаних понуда за давање у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини у 

општини Ћуприја 1 

Сагласност Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине 11 

Решење Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине 14 

Решење о образовању дисциплинске комисије 15 

Решење о образовању Комисије за попис имовине 

стечајног дужника  Друштва са ограниченом 

одговорношћу са пословним активностима производње, 

трговине на велико и услуге „ЕМАТИНА“ Ћуприја 15 
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