
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр.129/07 и 83/2014 -др. Закон , члана 57. 

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

бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11, 23/13) и члана 3 и  8. Правилника  о 
награђивању ученика и студената, истакнутих личности у 

области образовања, науке, културе и спорта(„Сл.гласник 

општине Ћуприја“, бр.14/2014, 25/14 и 24/12015), председник 
општине дана 17.12.2015.године донео је 

 

ОДЛУКУ 

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 дрштвене 

делатности и привреду општинске управе општине Ћуприја. 

 

Члан 3. 

Право на доделу награде имају имају лица која су 

похађала школе са територије општине Ћуприја и то: 
- Војин Алексић, ђак генерације школе за музичке таленте 

-Иван Радивојевић, ђак генерације ШОМО „Душан Сковран“ 

 

Члан 4. 

Средства за награду обезбеђују се у  буџету општине 

Ћуприја 

Члан 5. 
Износ новчане награде је 40.000,00 динара по ученику-

ђаку генерације. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ћуприја“. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:400-345/2015-01  ДАНА 17.12.2015. ГОДИНЕ 

 

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 10.12.2015. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине  

стечајног дужника ДОО „СОЗИНА“ Ћуприја 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника ДОО „СОЗИНА“, 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 ДОО „СОЗИНА“, Ћуприја, Краља Петра Првог,  

матични број 20117559, ПИБ 104231186, 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: 464-65/2015-01 од 10.12.2015.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 10.12.2015. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине  

стечајног дужника Друштва са ограниченом одговорношћу за  

трговину на велико и мало и спољну трговину „УНИМ-

ПРОМЕТ“ ДОО 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за попис имовине стечајног 

дужника Друштва са ограниченом одговорношћу за трговину на 

велико и мало и спољну трговину „УНИМ-ПРОМЕТ“ ДОО, 
Ћуприја (у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 

 

1. Гордана Булат-Стошић, председник комисије 
2. Драган Николић, члан 

3. Томић Сандра, члан 

 
II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 

покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику Друштву са ограниченом одговорношћу за трговину на 
велико и мало и спољну трговину „УНИМ-ПРОМЕТ“ ДОО , 

Ћуприја, Станоја Томића 23,  матични број 07407971, ПИБ 

101527896, 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: 464-36/2015-01 од 10.12.2015.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 10.12.2015. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за попис имовине  

стечајног дужника Друштва са ограниченом одговорношћу 

„ЈУПИТЕР ПРОМ“ 

 

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

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

 
1. Гордана Булат-Стошић, председник комисије 

2. Драган Николић, члан 

3. Томић Сандра, члан 
 

II  Задатак Комисије је да изврши попис непокретних и 

покретних ствари, односно имовине која је припадала стечајном 

дужнику Друштву са ограниченом одговорношћу „ЈУПИТЕР 

ПРОМ“, Ћуприја, Кнеза Милоша бб,  матични број 20117532, 

ПИБ 104229337, 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: 464-66/2015-01 од 10.12.2015.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић мр.ек.наука, с.р. 

 

 

 
 

САДРЖАЈ 

Одлука о додели награда 1 

Решење о образовању Комисије за попис имовине 

стечајног дужника ДОО „СОЗИНА“ Ћуприја 1 

Решење о образовању Комисије за попис имовине  

стечајног дужника Друштва са ограниченом 
одговорношћу за трговину на велико и мало и спољну 

трговину „УНИМ-ПРОМЕТ“ ДОО 1 

Решење о образовању Комисије за попис имовине  
стечајног дужника Друштва са ограниченом 

одговорношћу„ЈУПИТЕР ПРОМ“ 2 

 


