На основу чл. 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.
гласник општине Ћуприја'' бр. 14/08,22/08,28/08 и 13/11) и чл.
51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'' бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја на
седници одржаној дана 29.06.2013.године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
Потврђује се мандат одборника Ђорђевић Зорана,
рођеног 27.09.1964.године, из Ћуприје, ул.Вељка Влаховића
бр.17, у Скупштини општине Ћуприја изабраног на изборима
одржаним дана 06. маја 2012.године, са изборне листе ''Синиша
Анђелковић - Уједињени региони Србије''.
Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-100/2013-02 од 29.06.2013.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07),члана 12. и 13. Закона о
јавним предузећима (''Сл.гласник РС'' бр.119/12) и чл.
51.Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја''бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја, на
седници одржаној 29.06.2013.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА КЈП ''УСЛУГА'' У ЋУПРИЈИ
У решењу о именовању Надзорног одбора КЈП
''Услуга'' у Ћуприји, (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.10/2013)
врши се допуна, тако што се после тачке 2. додаје:
''3. Петра Савић, дипл. биолог, члан, представник запослених''
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у Службеном гласнику општине Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-100/2013-02 ОД 29.06.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник
На основу члана 54. ст.2. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС''бр: 72/09 и 52/11),
чл.38. Статута општине Ћуприја (Сл.гласник општине
Ћуприја,бр.14/08,22/08,28/08 и 13/11) и члана 51. Пословника
Скупштине
општине
Ћуприја
(''Сл.гласник
општине
Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја на седници
одржаној дана 29.06.2013.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У ЋУПРИЈИ
У решењу о именовању
школског одбора
Медицинске школе у Ћуприји, (''Сл.гласник општине Ћуприја''
број: 16/09, 13/11 и 4/13) врши се измена тако што се уместо:
''Зоран Миливојевић
Зорица Петровић
Слађана Вукобрат''
уписује:
''Саша Маленовић
Слободан Миленковић
Лидија Митровић''.

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у Службеном гласнику општине Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-100/2013-02 ОД 29.06.2013.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник
На основу члана 54. ст.2. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС''бр: 72/09 и 52/11),
чл.38. Статута општине Ћуприја (Сл.гласник општине
Ћуприја,бр.14/08,22/08,28/08 и 13/11) и члана 51. Пословника
Скупштине
општине
Ћуприја
(''Сл.гласник
општине
Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја на седници
одржаној дана 29.06.2013.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ЋУПРИЈИ
У решењу о именовању школског одбора Техничке
школе у Ћуприји (''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр. 16/09,13/11
и 4/13), врши се измена тако што се уместо:
''Мирјана Столић
Тане Петровић
Јадранка Ђорђевић''
уписује:
''Снежана Вукановић
Томислав Поповић
Иван Алексић''
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
Службеном гласнику општине Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-100/2013-02 ОД 29.06.2013.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник
На основу члана 54. ст.2. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС''бр: 72/09), члана 38.
Статута
општине
Ћуприја
(Сл.гласник
општине
Ћуприја,бр.14/08,22/08,28/08 и 13/11) и члана 51. Пословника
Скупштине
општине
Ћуприја
(''Сл.гласник
општине
Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина општине Ћуприја, на седници
одржаној 29.06.2013.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОШ ''13. ОКТОБАР'' У ЋУПРИЈИ
У решењу о именовању
школског одбора ОШ
''13.Октобар'' у Ћуприји, (''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.7/10
и 17/12) врши се измена тако што се уместо:
''Милорад Стојиљковић
Мирјана Ивковић
Слободан Дељанин''
уписује:
''Александар Костић
Марина Димитријевић Дејковић
Ненад Мицкић''.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у Службеном гласнику општине Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-100/2013-02 ОД 29.06.2013.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник

29.06.2013.

III САСТАВ КОМИСИЈЕ:

На основу члана 30. Закона о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“, бр.119/12), члана 32., став 1., тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07) и члана 38.,
став 1., тачка 7. Статута општине Ћуприја („Сл.гласник општине
Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 28/08 и 13/11), Скупштина општине
Ћуприја, на седници одржаној дана 29.06.2013.године, доноси
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Члан 7.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања (у
даљем тексту: Комисија), коју образује Скупштина општине,
посебним решењем у складу са Законом о јавним предузећима и
овом Одлуком.
Комисија има председника и четири члана, од којих:
један члан комисије је и члан Надзорног одбора јавног
предузећа за које се спроводи јавни конкурс за именовање
директора
једнан члан комисује се именује на предлог Сталне
конференције градова и општина.
Стручне и административно-техничке послове за потребе
Комисије обавља надлежни орган јединице локалне самоуправе,
односно Одељење за друштвене делатности и привреду.
Члан 8.
Председник и чланови Комисије се именују на период
од 3 године, осим члана комисије који је и члан Надзорног
одбора јавног предузећа за које се спроводи јавни конкурс за
именовање директора.
Пети члан Комисије је и члан Надзорног одбора за
свако појединачно јавно предузеће за које се именује директор.
Председник и чланови Комисије не могу бити
одборници у Скупштини општине, као ни именована лица у
органима општине и органима општинске управе.

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИМЕНОВАЊА
ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ЋУПРИЈА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ;

Члан 1.
Одлуком о начину и поступку именовања директора
јавних предузећа чији је оснивач општина Ћуприја (у даљем
тексту: Одлука), прописује се начин и поступак спровођења
јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији
је оснивач општина Ћуприја (у даљем тексту: предузеће), састав,
организација и рад Комисије за именовања, као и друга питања
од значаја за спровођење поступка именовања директора.
II НАЧИН И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ
КОНКУРСА:
Члан 2.
Поступак за именовање директора предузећа (у даљем
тексту: Изборни поступак), спроводи се у складу са Законом о
јавним предузећима и овом Одлуком.
Директора предузећа именује Скупштина општине, по
спроведеном јавном конкурсу.
Спровођење јавног конкурса започиње доношењем
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора
јавних предузећа.
Одлуку из става 3. овог члана доноси Скупштина
општине, на предлог опшштинске управе, односно општинског
већа.
Члан 3.
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора јавних предузећа објављује се у „Службеном
гласнику општине Ћуприја“.

IV НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА КОМИСИЈЕ:
Члан 9.
Комисија ради и одлучује на седницама.
Седницу Комисије сазива председник Комисије.
У случају одсутности или спречености председника
Комисије, седнице Комисије сазива и њима председава
најстарији члан Комисије.
Члан 10.
Комисија може пуноважно да ради и одлучује ако
седницама присуствује већина од укупног броја чланова
Комисије.
Комисија одлучује већином гласова од укупног броја
чланова Комисије.
На седници Комисије води се записник, у који се
обавезно уносе: датум и место одржавања седнице, дневни ред,
имена присутних и одсутних чланова Комисије, све фазе
изборног поступка, предлози и ставови изнети на седници,
резултати сваког гласања, као и свако издвојено мишљење.
Записник Комисије потписује председник, односно
председавајући Комисије.
Комисија може донети Пословник о раду, као и друга
акта која су неопходна за рад и функционисање Комисије.

Члан 4.
Оглас о јавном конкурсу, који је саставни део Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних
предузећа, обавезно садржи податке о:
јавном предузећу (пословно име и седиште)
радном месту за које се врши избор
месту рада
условима за именовање директора (опште и посебне)
стручној оспособљености, знањима и вештинама, које
се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере
року у коме се подносе пријаве, начину подношења
пријава, органу коме се пријаве подносе, као и адреси на
коју се пријаве подносе
доказима који се прилажу уз пријаву на конкурс
лицу задуженом за пружање информација о јавном
конкурсу
Оглас о јавном конкурсу може садржати и друге елементе
потребне за именовање, односно прецизније разумевање огласа.

V ИЗБОРНИ ПОСТУПАК:
Члан 11.
По истеку рока за подношење пријава на конкурс,
председник Комисије, односно лице из члана 9. ове Одлуке,
заказује седницу Комисије, на којој ће се евидентирати и
прегледати све приспеле пријаве и поднети докази.
На седници из става1. овог члана Комисија обавезно
проверава:
да ли су све пријаве достављене у року који је одређен
огласом о јавном конкурсу
да ли су пријаве разумљиве, односно да ли се из
пријаве може јасно закључити да се ради о пријави на
предметни конкурс
да ли су из пријаву достављени сви докази који су у
конкурсу тражени.
Члан 12.
Уколико Комисија утврди да пријава има неки од
недостатака, ближе дефинисаних чланом 11. ове Одлуке,
закључком ће одбацити пријаву као неблаговремену,
неразумљиву или непотпуну.
Против закључка из става 1. овог члана, није
допуштена посебна жалба.
Члан 13.
Након извршене провере, Комисија посебним актом
саставља списак кандидата који испуњавају услове за за
именовање и међу њима спроводи изборни поступак.
У изборном поступку из става 1. овог члана, Комисија
врши оцењивање стручне оспособљености, знања и вештина
кандидата, ради састављања ранг листе кандидата.
Комисија у вршењу послова из става 2. овог члана,
треба да буде стручна, независна и непристрасна.

Члан 5.
Након доношења Одлуке из члана 3. ове Одлуке,
оглас о јавном конкурсу објављује се у „Службеном гласнику
Републике Србије“ и у једним дневним новинама, које се
дистрибуирају на целој територији Републике Србије, најкасније
у року од 8 дана од дана доношења Одлуке из из члана 3. ове
Одлуке.
Оглас о јавном конкурсу, објавиће се, након
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на
званичној интернет презентацији општине Ћуприја, с тим што се
мора навести када је оглас објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Члан 6.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс почиње да
тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“ и не може бити краћи
од 15 дана.
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Члан 14.
У изборном поступку, Комисија може извршити проверу и
оцењивање стручне оспособљености, знања и вештина
кандидата на следећи начин:
писаном провером,
усменом провером,
оценом приложене документације или
на други начин подобан за проверу и оцењивање
стручне оспособљености, знања и вештина кандидата
Одлуком о спровођењу јавног конкурса одређује се начин
провере стручне оспособљености, знања и вештина кандидата.

Након оцене из става 1. и 2. овог члана, утврђује се укупан
број бодова који је добио сваки кандидат понаособ, тако што се
прво саберу сви бодови чланова Комисије, које је освојио један
кандидат, а затим се утврди просечна оцена, поделом добијеног
збира са бројем чланова Комисије.
Члан 19.
Одлуком о спровођењу јавног конкурса могу бити
одређени и други начини провере стручности кандидата, с тим
што ће се том одлуком прописати мерила, начин бодовања и
слично.
Члан 20.
Уколико
се
стручност
кандидата
утврђује
комбинацијом више начина провере, коначна оцена кандидата
представља збир појединачних оцена, које је освојио кандидат
након провере.

Члан 15.
Изборни поступак може да се спроведе у више делова,
када се комбинују начини провере стручне оспособљености,
знања и вештина кандидата утврђени чланом 14. ове Одлуке.
VI НАЧИН ПРОВЕРЕ И МЕРИЛА:
Члан 16.
Писана провера стручне оспособљености, знања и
вештина кандидата (у даљем тексту: стручност), врши се
решавањем теста, који припрема Комисија.
Тест из става 1. овог члана, сачињава се тако што се
формулишу питања на која се бира један или више понуђених
одговора.
Питања која су саставни део теста из става 1. овог
члана, односе се на познавање система локалне самоуправе и
система јавних предузећа, као и на проверу знања из опште
културе.
Уколико се провера стручности врши тестирањем
кандидата, Комисија благовремено, у писаном облику,
обавештава кандидате о дану, месту и времену почетка
тестирања, а најкасније 5 дана пре дана одређеног за тестирање.
Резултат теста се бројчано исказује, тако што
кандидат за сваки тачан одговор на тесту добија по један бод, а
на крају се сви бодови теста сабирају, што представља укупан
број бодова који је кандидат освојио на тесту.

VII РАНГ ЛИСТА И ИМЕНОВАЊЕ:
Члан 21.
Након спроведеног изборног поступка, Комисија
саставља ранг листу свих кандидата који су бодовани у
изборном поступку.
Ранг листа се саставља на основу укупног броја
бодова које је освојио сваки кандидат. Уколико је провера
стручности вршена комбинацијом више начина провере, укупан
број бодова једног кандидата утврђује се сабирањем бодова из
сваког од начина провере.
На основу ранг листе из става1. овог члана, Комисија
саставља Листу за именовање са највише три најбоље рангирана
кандидата са бројчано исказаним и утврђеним резултатима и
доставља је општинској управи.
Истовремено са достављањем Листе за именовање из
става 3. овог члана, Комисија доставља и Записник о изборном
поступку.
Члан 22.
У случају да два или више кандидата имају једнак
број бодова, тако да није могуће одредити Листу за именовање
са три најбоље рангирана кандидата, Комисија ће одредити
додатну усмену проверу кандидата са истим бројем бодова.
За додатну усмену проверу Комисија унапред
припрема додатних 5 питања, која ће бити постављена
кандидатима. Свим кандидатима се постављају иста питања и по
истом редоследу.
У погледу начина бодовања и утврђивања укупног
резултата сваког кандидата у додатној усменој провери
примењују се одредбе члана 17. ове Одлуке.
Уколико се и након додатне усмене провере не може
саставити Листа за именовање, Комисија ће извршити додатно
бодовање кандидата са истим бројем бодова, тако што додатних
5 бодова може остварити кандидат:
који је обављао послове директора предузећа (без
обзира на облик организовања и структуру капитала), дуже
од 5 година
чије је предузеће или он лично, за време његовог
руковођења, добило неко међународно или државно
признање, везано за рад и функционисање предузећа.

Члан 17.
Усмена провера стручности кандидата врши се
разговором Комисије са кандидатом.
За усмену проверу Комисија унапред припрема
питања која ће бити постављена кандидатима. Свим
кандидатима постављају се иста питања и по истом редоследу.
Комисија може у току разговора да постави додатна
питања, ако су неопходна додатна објашњења.
Разговор са кандидатима може да се одреди као
самостални начин провере или у комбинацији са друга два
прописана начина провере.
Уколико се усмена провера утврди као самостални
начин провере, максималан број питања може бити 15, а
уколико је у комбинацији са другим начинима провере,
максималан број питања је 5.
Приликом усмене провере, сваки члан Комисије
бодовима од 1 до 5 бодује сваког кандидата понаособ.
Након извршене провере, утврђује се укупан број
бодова који је добио сваки кандидат понаособ, тако што се прво
саберу сви бодови чланова Комисије, које је освојио један
кандидат, а затим се утврди просечна оцена, поделом добијеног
збира са бројем чланова Комисије.
О датуму, времену и месту обављања усмене провере,
Комисија обавештава кандидате на начин и у року утврђеном
чланом 16., став 4. ове Одлуке.
Члан 18.
Оцена приложене документације врши се прегледом и
бодовањем:
- предлога планова и програма рада, везаних за пословање
предузећа за које кандидат конкурише
предлога
везаних
за
унапређење
рада
и
функционисања предузећа за које кандидат конкурише
предлога везаних за квалитетније, ефикасније и
економичније обављање делатности од општег интереса
предузећа за које кандидат конкурише
других предлога које је кандидат доставио, а односе
се на његову стручност и квалификованост за обављање
функције на коју конкурише
Приликом оцене, сваки члан Комисије, бодовима од 1 до 5
бодује сваког кандидата понаособ, с тим што је мерило за
бодовање квалитет, а не квантитет достављене документације.

VIII ПОСТУПАК ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА:
Члан 23.
Општинска управа, на основу Листе за именовање (у
даљем тексту: Листа) и Записника о изборном поступку,
припрема предлог акта о именовању директора и доставља га
заједно са Листом, Скупштини општине на одлучивање.
Члан 24.
Скупштина општине, након разматрања достављене
Листе и предлога акта из члана 24. ове Одлуке, доноси решење о
именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата
са Листе.
Решење о именовању директора је коначно.
Члан 25.
Решење о именовању директора са образложењем
доставља се лицу које је именовано, као и свим кандидатима
који су учествовали у изборном поступку.
Решење из из става 1. овог члана објављује се у
„Службеном гласнику Републике Србије“,
у „Службеном
гласнику општине Ћуприја“, као и на званичној интернет
презентацији општине Ћуприја.
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Члан 26.
Кандидат који је учествовао у изборном поступку има
право да поднесе захтев за увид у документацију јавног
конкурса, у року не дужем од 30 дана од дана објављивања
решења из члана 26. ове Одлуке у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Комисија је дужна да у року од два дана од дана
пријем захтева, кандидату из става 1. овог члана, омогући увид у
документацију јавног конкурса, под надзором Комисије.
О датуму, времену и месту увида у документацију,
Комисија ће обавестити подносиоца захтева писаним путем.
Члан 27.
Решење о именовању директора, у складу са законом,
садржи одредбе о ступању на рад директора, с тим што се у
образложењу решења наводе разлози који оправдавају
евентуално продужење рока.
Члан 28.
Ако именовани директор не ступи на рад у року
одређеном за ступање на рад, Скупштина општине може да
именује неког другог кандидата са Листе.
Надзорни одбор својим актом констатује дан почетка
рада именованог директора, односно дан престанка функције
директора који је разрешен.
Надзорни одбор дужан је да Скупштину општине
писаним путем обавести о датуму ступања, односно неступању
на рад именованог директора.
Рок за достављање обавештења из става 2. овог члана
не може бити дужи од три дана од дана ступања на рад
директора, односно три дана од дана истека рока за ступање на
рад.
Члан 29.
Ако нико од кандидата са Листе за именовање не
ступи на рад, у року одређеном за ступање на рад, Скупштина
општине одлучиће о даљем току поступка.
Члан 30.
У случају да ни после спроведеног јавног конкурса:
Скупштини општине не буде предложен кандидат за
именовање, због тога што је Комисија утврдила да ниједан
кандидат који је учествовао у изборном поступку не
испуњава услове за именовање или
Скупштина општине не именује кандидата кога је
предложила Комисија или другог кандидата са Листе,
спроводи се нови јавни конкурс, на начин и по поступку
прописаном овом Одлуком.
IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:
Члан 31.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Ћуприја“.

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у Службеном гласнику општине Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-100/2013-02 од 29.06.2013.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл. правник
На основу члана 26. став 2. Закона о јавним предузећима
(''Сл.гласник РС'' бр.119/12), члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,22/08,28/08 и 13/11) и
члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/2012), Скупштина
општине Ћуприја, на седници одржаној дана 29.06.2013.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА'' У ЋУПРИЈИ
ИМЕНУЈЕ СЕ Саша Тодосијевић, дипл. инж.ел.,
члан надзорног одбора, за члана комисије за именовање
директора ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине
Ћуприја'' у Ћуприји.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
Службеном гласнику општине Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ : 06-100/2013-02 од 29.06.2013.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник
На основу члана 26. став 2. Закона о јавним
предузећима (''Сл.гласник РС'' бр.119/12), члана 38. Статута
општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.
14/08,22/08,28/08 и 13/11) и члана 51. Пословника Скупштине
општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012),
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана
29.06.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА КЈП ''УСЛУГА''-ЋУПРИЈА
ИМЕНУЈЕ СЕ Небојша Којадиновић, правник, члан
надзорног одбора, за члана комисије за именовање директора
КЈП ''Услуга''-Ћуприја.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-100/2013-02 ОД 29.06.2013.ГОД.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник
На основу
члана 26. став 2. Закона о јавним
предузећима (Сл.гласник РС'' бр. 119/12), члана. 38. Статута
општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.14/08,
22/08, 28/08 и 13/11) и члана 51. Пословника Скупштине
општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр:14/2012),
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана
29.06.2013.године, доноси

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-100/2013-02 ОД 29.06.2013.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник
На основу члана 26. став 2. Закона о јавним предузећима
(''Сл.гласник РС'' бр.119/12),члана 38. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08,28/08 и 13/11) и
члана 51. Пословника
Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 29.06.2013. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈП ''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'',
ЋУПРИЈА

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за именовање директора
јавних предузећа чији је оснивач општина Ћуприја у саставу:
1. Ненад Шћепановић, дипл.правник, председник
2. Душан Катић,дипл.правник, члан
3. Саша Маленовић,проф.историје, члан
4. Драгана Атанасковић,арт менаџер, члан, представник
Сталне конференције градова и општина
5. члан Надзорног одбора јавног предузећа чији се
директор именује

ИМЕНУЈЕ СЕ Небојша Миковић, дипл.правник,
члан надзорног одбора, за члана Комисије за именовање
директора ЈП ''Водовод и канализација'',Ћуприја.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-100/2013-02 ОД 29.06.2013.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл. правник

Председник и три члана комисије се именују на
период од три године, а пети члан за свако појединачно
именовање директора.
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На основу члана 26. став 2. Закона о јавним предузећима
(''Сл.гласник РС'' бр. 119/12), члана 38. Статута општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08,28/08 и
13/11) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 29.06.2013. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈП ''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ''-ЋУПРИЈА

На основу члана 25.28. и 29. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“. бр. 119/12), члана 32. Став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“. бр.
129/07),члана 38. Тачка 10. Статута општине Ћуприја
(„Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 14/08, 22/08 и 28/08),
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана
29.06.2013. године доноси
ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СА ПОТПУНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЋУПРИЈА

ИМЕНУЈЕ СЕ Љиљана Ђорђевић, дипл.економиста,
члан надзорног одбора, за члана Комисије за именовање
директора ЈП ''Центар за културу''-Ћуприја.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.

Члан 1.
Овом одлуком расписује се јавни конкурс и покреће
процедура за избор и именовање директора Јавног предузећа
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА са ПО ЋУПРИЈА.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-100/2013-02 ОД 29.06.2013.године

Члан 2.
Директор јавног предузећа обавља послове:
1) Представља и заступа јавно предузеће,
2) Организује и руководи процесом рада,
3) Води пословање јавног предузећа,
4) Одговара за законитост рада јавног предузећа,
5) Предлаже годишњи програм пословања и предузима мере
за његово спровођење,
6) Предлаже финансијске извештаје,
7) Извршава одлуке Надзорног одбора,
8) Обавља и друге послове одређене Законом, Оснивачким
актом и Статутом јавног предузећа.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник
На основу члана 26. став 2. Закона о јавним предузећима
(''Сл.гласник РС'' бр. 119/12), члана 38. Статута општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/08,22/08,28/08 и
13/11) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 29.06.2013. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈП СЦ „АДА“ -ЋУПРИЈА

Члан 3.
Право да учествују на конкурсу имају сва
заинтересована лица која испуњавају услове конкурса.
Сви учесници на конкурсу имају једнак третман и
прописују им се исти услови и рокови.

ИМЕНУЈЕ СЕ Властимир Стојиљковић, проф.
физичког, члан надзорног одбора, за члана Комисије за
именовање директора ЈП СЦ „Ада“ - Ћуприја.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.

Члан 4.
Саставни део ове одлуке је Оглас јавног конкурса који
садржи опште и посебне услове за именовање директора јавног
предузеће на основу Закона о јавним предузећима, Закона о раду
и Статута Jавног предузећа „Водовод и канализација“.
Оглас се доставља за објављивање
„Службеном
гласнику Републике Србије“ и дневним новинама „Данас“ које
се дистрибуирају на целој територији Републике Србије у року
који не може бити дужи од осам дана од дана доношења Одлуке
о спровођењу јавној конкурса.
Оглас о јавном конкурсу објављује се на интернет
страници општине Ћуприја са напоменом датума када је оглас
објављен у „Службеном гласнику РС“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-100/2013-02 ОД 29.06.2013.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник
На основу члана 26. став 2. Закона о јавним
предузећима (''Сл.гласник РС'',бр.119/12), члана 38.Статута
општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.
14/08,22/08,28/08 и 13/11) и члана 51..Пословника Скупштине
општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр14/2012),
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана
29.06.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈП РТВ ''ЋУПРИЈА'' У ЋУПРИЈИ

Члан 5.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Пријаве се подносе на адресу Општинска управа
општине Ћуприја, улица 13. октобра број 7, или лично Служби
писарнице Општинске управе.
Одељење за друштвене делатности и привреду, Служба
за привреду је задужена за пријем и техничку обраду података.

ИМЕНУЈЕ СЕ Владимир Ђорђевић, дипл.економиста,
члан надзорног одбора, за члана комисије за именовање
директора ЈП РТВ ''Ћуприја'' у Ћуприји.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
''Службеном гласнику општине Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-100/2013-02 ОД 29.06.2013.год.

Члан 6.
Јавни конкурс спроводи
Комисија за именовање
директора јавних предузећа. Комисију именује Скупштина
општине Ћуприја. Комисија има председника и четири члана.
Један члан комисије је именован на предлог Сталне
конференције градова и општина. Члан комисије је и један од
чланова Надзорног одбора Jавног предузећа „Водовод и
канализација“.
Комисија је независна и самостална у раду.
Председник
и чланови комисије не могу бити
одборници Скупштине општине Ћуприја, као ни именована
лица у органима општине Ћуприја.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник
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Члан 7.
Јавни конкурс поред општих и посебних услова
одређених Законом о раду и Статутом Jавног предузећа
„Водовод и канализација“ садржи и мерила за избор директора
јавног предузећа, као што су: стручне, организационе, и друге
способности за успешно организовање и обављање функције
директора.
Комисија за именовање директора јавног предузећа у
изборном поступку, увидом у поднету документацију и усменим
разговором проверава и утврђује способности из става 1. овог
члана.
Члан 8 .
Комисија спроводи конкурс тако што саставља списак
кандидата који испуњавају услове и међу њима спроводи
изборни поступак.
Изборни поступак спроводи се на основу Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12 ) и на
основу ове Одлуке. По спроведеном поступку комисија
саставља ранг листу са највише три најбоље рангирана
кандидата и записник о изборном поступку који доставља
Општинској управи општине Ћуприја.
Општинска управа општине Ћуприја припрема предлог
акта о именовању директора и доставља Скупштини општине
Ћуприја заједно са ранг листом кандидата.
Скупштина општине Ћуприја одлучује о именовању
доношењем решења о именовању предложеног кандидата или
неког другог кандидата са листе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
Број: 06-100/2013-02
Датум: 29.06.2013
На основу члана 25. и члана 29. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12) и члана 52.
Статута Јавног предузећа „Водовод и канализација“ („Службени
гласник општине Ћуприја“, број 7/2013 ,Скупштина општине
Ћуприја, оглашава:
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЋУПРИЈА
1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:
Јавно предузеће ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА са ПО
са претежном делатношћу 3600, сакупљање, пречишћавање и
дистрибуција воде. Пословно седиште јавног предузећа је у
Ћуприји у улици Гробљанска бб.
2. РАДНО МЕСТО ЗА КОЈЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР:
Директор јавног предузећа „Водовод и канализација“са
потпуном одговорношћу.
3. ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОБАВЉА
СЛЕДЕЋЕ ПОСЛОВЕ: Представља и заступа јавно предузеће,
организује и руководи процесом рада, води пословање јавног
предузећа, одговара за законитост рада јавног предузећа,
предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за
његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава
одлуке надзорног одбора, обавља и друге послове одређене
Законом, Оснивачким актом и Статутом јавног предузећа.
4. УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ:
Да је учесник конкурса пунолетан, пословно способан,
да је стручњак у једној или више области из које је делатност од
општег интереса за чије обављање је основано јавно предузеће,
да има високо образовање стечено на студијима трећег степена
(доктор наука ), другог степена, ( мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије, магистар наука) односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, да има најмање пет година
радног искуства, од чега три године на пословима за које је
основано јавно предузеће или најмање три године на
руководећим положајима, да није осуђивано за кривично дело
против привреде, правног саобраћаја и службене дужности, да
лицу није изречена мера безбедности
забране обављања
делатности која је претежна делатност предузећа, да поседује
стручне, организационе и друге способности неопходне за
успешно организовање и обављање функције директора .
5. МАНДАТ ДИРЕКТОРА И МЕСТО РАДА
Директор се именује на период од 4 године. Радни
однос заснива се на одређено време. Место рада је у Ћуприји.
6. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ
КОНКУРС И САДРЖИНА ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 15
дана од дана
објављивања јавног конкурса
у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата,
датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом
послова на којима је кандидат радио, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријаве се
подносе у затвореним ковертама.
Комисија ће у изборном поступку, усменим разговором
са учесником конкурса утврдити поседовање стручних,
организационих и других способности неопходних за успешно
организовање и обављање функције директора.

Члан 9.
Решење о именовању
доставља се лицу које је
именовано и објављује се у „Службеном гласнику РС“ и у
„Службеном гласнику општине Ћуприја“.
Решење о именовању са образложењем објављује се на
интернет страници општине Ћуприја. Решење о именовању
директора коначно је.
По примерак решења о именовању са образложењем
доставља се свим кандидатима који су учествовали у поступку
јавног конкурса.
На захтев кандидата који је учествовао у изборном
поступку комисија је дужна да у року од два дана од пријема
захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, под
надзором комисије.
Члан 10.
Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од
осам дана од дана објављивања решења о именовању у
„Службеном гласнику РС“.
Рок из става 1. овог члана Скупштина општине Ћуприја
може продужити из оправданих разлога за још осам дана.
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је
одређен, Скупштина општине Ћуприја може да именује неког
другог кандидата са листе кандидата.
Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи
на рад у року који је одређен, Скупштина општине Ћуприја
одлучиће о даљем току поступка.
Директор jавног предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Члан 11.
Ако после спроведеног јавног конкурса комисија утврди
да ниједан кандидат који је учествовао у изборном поступку не
испуњава услове за именовање или ако Скупштина општине
Ћуприја не именује предложеног кандидата или другог
кандидата са ранг листе спроводи се нови јавни конкурс.
Члан 12
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-100/2013-02 од 29.06.2013. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл. прав.
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Оглас о јавном конкурсу објављује се на интернет
страници општине Ћуприја са напоменом датума када је оглас
објављен у „Службеном гласнику РС“.
Члан 5.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Пријаве се подносе на адресу Општинска управа
општине Ћуприја, улица 13. октобра број 7, или лично Служби
писарнице Општинске управе.
Одељење за друштвене делатности и привреду, Служба
за привреду је задужена за пријем и техничку обраду података.
Члан 6.
Јавни конкурс спроводи
Комисија за именовање
директора јавних предузећа. Комисију именује Скупштина
општине Ћуприја. Комисија има председника и четири члана.
Један члан комисије је именован на предлог Сталне
конференције градова и општина. Члан комисије је и један од
чланова Надзорног одбора КЈП „УСЛУГА“.
Комисија је независна и самостална у раду.
Председник
и чланови комисије не могу бити
одборници Скупштине општине Ћуприја, као ни именована
лица у органима општине Ћуприја.

7.

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:
-извод из матичне књиге рођених,
-диплома о стручној спреми,
-документи којима се доказује радно искуство у струци
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим
пословима и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство)
-оверена фотокопија радне књижицe,
-доказ да лице није осуђивано и да му није изречена
мера забране обављања наведене претежне делатности
предузећа.
-лекарско уверење.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
8. АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ПРИЈАВА
Општинска управа Ћуприја, улица 13. октобра број 7 са
назнаком „За јавни конкурс-именовање директора јавног
предузећа „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ћуприја.
9. ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О
ЈАВНОМ КОНКУРСУ:
Александар Милановић, 035/ 8470-447, локал 228
Напомена:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у
оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне,
неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Председник Скупштине општине
Драган Николић, дипл.правник

Члан 7.
Јавни конкурс поред општих и посебних услова
одређених Законом о раду и Статутом КЈП „УСЛУГА“ садржи
и мерила за избор директора јавног предузећа, као што су:
стручне, организационе, и друге способности за успешно
организовање и обављање функције директора.
Комисија за именовање директора јавног предузећа у
изборном поступку, увидом у поднету документацију и усменим
разговором провера и утврђује способности из става 1. овог
члана.
Члан 8 .
Комисија спроводи конкурс тако што саставља списак
кандидата који испуњавају услове и међу њима спроводи
изборни поступак.
Изборни поступак спроводи се на основу Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12 ) и на
основу ове Одлуке. По спроведеном поступку комисија
саставља ранг листу са највише три најбоље рангирана
кандидата и записник о изборном поступку који доставља
Општинској управи општине Ћуприја.
Општинска управа општине Ћуприја припрема предлог
акта о именовању директора и доставља Скупштини општине
Ћуприја заједно са ранг листом кандидата.
Скупштина општине Ћуприја одлучује о именовању
доношењем решења о именовању предложеног кандидата или
неког другог кандидата са листе.

На основу члана 25.28. и 29. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“. бр. 119/12), члана 32.
Став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“. бр. 129/07), члана 38. Тачка 10. Статута општине
Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 14/08, 22/08
и 28/08), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 29.06. 2013. године доноси
ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „УСЛУГА“ СА ПОТПУНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЋУПРИЈА
Члан 1.
Овом одлуком расписује се јавни конкурс и покреће
процедура за избор и именовање директора Комуналног јавног
предузећа „УСЛУГА“ са ПО ЋУПРИЈА.
Члан 2.
Директор јавног предузећа обавља послове:

Члан 9.
Решење о именовању
доставља се лицу које је
именовано и објављује се у „Службеном гласнику РС“ и у
„Службеном гласнику општине Ћуприја“.
Решење о именовању са образложењем објављује се на
интернет страници општине Ћуприја. Решење о именовању
директора коначно је.
По примерак решења о именовању са образложењем
доставља се свим кандидатима који су учествовали у поступку
јавног конкурса.
На захтев кандидата који је учествовао у изборном
поступку комисија је дужна да у року од два дана од пријема
захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, под
надзором комисије.
Члан 10.
Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од
осам дана од дана објављивања решења о именовању у
„Службеном гласнику РС“.
Рок из става 1. овог члана Скупштина општине Ћуприја
може продужити из оправданих разлога за још осам дана.
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је
одређен, Скупштина општине Ћуприја може да именује неког
другог кандидата са листе кандидата.
Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи
на рад у року који је одређен, Скупштина општине Ћуприја
одлучиће о даљем току поступка.
Директор јавног предузећа заснива радни однос на
одређено време.

1. Представља и заступа јавно предузеће,
2. Организује и руководи процесом рада,
3. Води пословање јавног предузећа,
4. Одговара за законитост рада јавног предузећа,
5. Предлаже годишњи програм пословања и предузима
мере за његово спровођење,
6. Предлаже финансијске извештаје,
7. Извршава одлуке Надзорног одбора,
8. Обавља и друге послове одређене Законом,
Оснивачким актом и Статутом јавног предузећа.
Члан 3.
Право да учествују на конкурсу имају сва
заинтересована лица која испуњавају услове конкурса.
Сви учесници на конкурсу имају једнак третман и
прописују им се исти услови и рокови.
Члан 4.
Саставни део ове одлуке је Оглас јавног конкурса који
садржи опште и посебне услове за именовање директора јавног
предузеће на основу Закона о јавним предузећима, Закона о раду
и Статута КЈП „УСЛУГА“.
Оглас се доставља за објављивање „Службеном
гласнику Републике Србије“ и дневним новинама „Данас“ које
се дистрибуирају на целој територији Републике Србије у року
који не може бити дужи од осам дана од дана доношења Одлуке
о спровођењу јавног конкурса.
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Члан 11.
Ако после спроведеног јавног конкурса комисија утврди
да ниједан кандидат који је учествовао у изборном поступку не
испуњава услове за именовање или ако Скупштина општине
Ћуприја не именује предложеног кандидата или другог
кандидата са ранг листе спроводи се нови јавни конкурс.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата,
датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом
послова на којима је кандидат радио, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријаве се
подносе у затвореним ковертама.
Комисија ће у изборном поступку, усменим разговором
са учесником конкурса
утврдити поседовање стручних,
организационих и других способности неопходних за успешно
организовање и обављање функције директора.
7. ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:
-извод из матичне књиге рођених,
-диплома о стручној спреми,
-документи којима се доказује радно искуство у струци
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим
пословима и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство)
-оверена фотокопија радне књижице,
-доказ да лице није осуђивано и да му није изречена мера
забране обављања наведене претежне делатности
предузећа.
-лекарско уверење.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
8. АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ПРИЈАВА
Општинска управа Ћуприја, улица 13. октобра број 7
са назнаком „За јавни конкурс-именовање директора КЈП
„УСЛУГА“ Ћуприја.
9. ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О
ЈАВНОМ КОНКУРСУ:
Александар Милановић, 035/8470-447, локал 228
Напомена:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у
оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне,
неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Председник Скупштине општине
Драган Николић, дипл.правник

Члан 12
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-100/2013-02 од 29.06.2013. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл. прав.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
Број: 06-100/2013-02
Датум: 29.06.2013
На основу члана 25. и члана 29. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12) и члана 52.
Статута комуналног јавног предузећа „УСЛУГА“ („Службени
гласник општине Ћуприја“, број 7/2013 ,Скупштина општине
Ћуприја, оглашава:
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УСЛУГА“
СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЋУПРИЈА
1.

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:
Комунално јавно предузеће „УСЛУГА“ са ПО са
претежном делатношћу 3811, скупљање отпада који није опасан.
Пословно седиште комуналног јавног предузећа је у Ћуприји,
улица Анђе Ранковић бб.
2. РАДНО МЕСТО ЗА КОЈЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР:
Директор комуналног јавног предузећа „УСЛУГА“ са
потпуном одговорношћу.
3. ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОБАВЉА
СЛЕДЕЋЕ ПОСЛОВЕ: Представља и заступа јавно предузеће,
организује и руководи процесом рада, води пословање јавног
предузећа, одговара за законитост рада јавног предузећа,
предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за
његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава
одлуке надзорног одбора, обавља и друге послове одређене
Законом, Оснивачким актом и Статутом јавног предузећа.
4. УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ:
Да је учесник конкурса пунолетан, пословно способан,
да је стручњак у једној или више области из које је делатност од
општег интереса за чије обављање је основано јавно предузеће,
да има високо образовање стечено на студијима трећег степена
(доктор наука ), другог степена, ( мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије, магистар наука) односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, да има најмање три године
радног искуства, да није осуђивано за кривично дело против
привреде, правног саобраћаја и службене дужности, да лицу
није изречена мера безбедности забране обављања претежне
делатности предузећа, да поседује стручне, организационе и
друге способности неопходне за успешно организовање и
обављање функције директора .
5. МАНДАТ ДИРЕКТОРА И МЕСТО РАДА
Директор се именује на период од 4 године. Радни
однос заснива се на одређено време. Место рада је у Ћуприји.
6. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ
КОНКУРС И САДРЖИНА ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 15
дана од дана
објављивања јавног конкурса
у „Службеном гласнику
Републике Србије“.

На основу члана 25.28. и 29. Закона о јавним
предузећима ( „Службени гласник РС“. бр. 119/12), члана 32.
Став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“. бр. 129/07),члана 38. Тачка 10. Статута општине
Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 14/08, 22/08
и 28/08), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 29.06. 2013. године доноси
ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА „ЋУПРИЈА“ ЋУПРИЈА
Члан 1.
Овом одлуком расписује се јавни конкурс и покреће
процедура за избор и именовање директора Јавног предузећа
Радио телевизија „ЋУПРИЈА“ ЋУПРИЈА.
Члан 2.
Директор јавног предузећа обавља послове:
1. Представља и заступа јавно предузеће,
2. Организује и руководи процесом рада,
3. Води пословање јавног предузећа,
4. Одговара за законитост рада јавног предузећа,
5. Предлаже годишњи програм пословања и предузима
мере за његово спровођење,
6. Предлаже финансијске извештаје,
7. Извршава одлуке Надзорног одбора,
8. Обавља и друге послове одређене Законом,
Оснивачким актом и Статутом јавног предузећа.
Члан 3.
Право да учествују на конкурсу имају сва
заинтересована лица која испуњавају услове конкурса.
Сви учесници на конкурсу имају једнак третман и
прописују им се исти услови и рокови.
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Члан 4.
Саставни део ове одлуке је Оглас јавног конкурса који
садржи опште и посебне услове за именовање директора јавног
предузеће на основу Закона о јавним предузећима, Закона о раду
и Статута Jавног предузећа РТВ „ЋУПРИЈА“.
Оглас се доставља за објављивање
„Службеном
гласнику Републике Србије“ и дневним новинама „ Данас“ које
се дистрибуирају на целој територији Републике Србије у року
који не може бити дужи од осам дана од дана доношења Одлуке
о спровођењу јавног конкурса.
Оглас о јавном конкурсу објављује се на интернет
страници општине Ћуприја са напоменом датума када је оглас
објављен у „Службеном гласнику РС“.
Члан 5.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Пријаве се подносе на адресу Општинска управа
општине Ћуприја, улица 13. октобра број 7, или лично Служби
писарнице Општинске управе.
Одељење за друштвене делатности и привреду, Служба
за привреду је задужена за пријем и техничку обраду података.
Члан 6.
Јавни конкурс спроводи
Комисија за именовање
директора јавних предузећа. Комисију именује Скупштина
општине Ћуприја. Комисија има председника и четири члана.
Један члан комисије је именован на предлог Сталне
конференције градова и општина. Члан комисије је и један од
чланова Надзорног одбора Jавног предузећа РТВ „ЋУПРИЈА“.
Комисија је независна и самостална у раду.
Председник
и чланови комисије не могу бити
одборници Скупштине општине Ћуприја, као ни именована
лица у органима општине Ћуприја.
Члан 7.
Јавни конкурс поред општих и посебних услова
одређених Законом о раду и Статутом Jавног предузећа РТВ
„ЋУПРИЈА“ ,садржи и мерила за избор директора јавног
предузећа, као што су: стручне, организационе, и друге
способности за успешно организовање и обављање функције
директора.
Комисија за именовање директора јавног предузећа у
изборном поступку, увидом у поднету документацију и усменим
разговором проверава и утврђује способности из става 1. овог
члана.
Члан 8 .
Комисија спроводи конкурс тако што саставља списак
кандидата који испуњавају услове и међу њима спроводи
изборни поступак.
Изборни поступак спроводи се на основу Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12 ) и на
основу ове Одлуке. По спроведеном поступку комисија
саставља ранг листу са највише три најбоље рангирана
кандидата и записник о изборном поступку који доставља
Општинској управи општине Ћуприја.
Општинска управа општине Ћупријa припрема предлог
акта о именовању директора и доставља Скупштини општине
Ћуприја заједно са ранг листом кандидата.
Скупштина општине Ћуприја одлучује о именовању
доношењем решења о именовању предложеног кандидата или
неког другог кандидата са листе.
Члан 9.
Решење о именовању
доставља се лицу које је
именовано и објављује се у „Службеном гласнику РС“ и у
„Службеном гласнику општине Ћуприја“.
Решење о именовању са образложењем објављује се на
интернет страници општине Ћуприја. Решење о именовању
директора коначно је.
По примерак решења о именовању са образложењем
доставља се свим кандидатима који су учествовали у поступку
јавног конкурса.
На захтев кандидата који је учествовао у изборном
поступку комисија је дужна да у року од два дана од пријема
захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, под
надзором комисије.
Члан 10.
Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од
осам дана од дана објављивања решења о именовању у „
Службеном гласнику РС“.
Рок из става 1. овог члана Скупштина општине Ћуприја
може продужити из оправданих разлога за још осам дана.

Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је
одређен, Скупштина општине Ћуприја може да именује неког
другог кандидата са листе кандидата.
Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи
на рад у року који је одређен, Скупштина општине Ћуприја
одлучиће о даљем току поступка.
Директор jавног предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Члан 11.
Ако после спроведеног јавног конкурса комисија утврди
да ниједан кандидат који је учествовао у изборном поступку не
испуњава услове за именовање или ако Скупштина општине
Ћуприја не именује предложеног кандидата или другог
кандидата са ранг листе спроводи се нови јавни конкурс.
Члан 12
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-100/2013-02 од 29.06.2013. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл. прав.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
Број: 06-100/2013-02
Датум: 29.06.2013
На основу члана 25. и члана 29. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12) и члана 43.
Статута Јавног предузећа РТВ „ЋУПРИЈА“ („Службени гласник
општине Ћуприја“, број 7/2013), Скупштина општине Ћуприја,
оглашава:
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА „ЋУПРИЈА“
ЋУПРИЈА
1.

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:
Јавно предузеће Радио телевизија „ЋУПРИЈА“ са
претежном делатношћу
6020 , производња и емитовање
телевизијског програма. Пословно седиште јавног предузећа је у
Ћуприји у улици Лоле Рибара бр. 1.
2. РАДНО МЕСТО ЗА КОЈЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР:
Директор јавног предузећа РТВ „ЋУПРИЈА“ Ћуприја.
3. ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОБАВЉА
СЛЕДЕЋЕ ПОСЛОВЕ: Представља и заступа јавно предузеће,
организује и руководи процесом рада, води пословање јавног
предузећа, одговара за законитост рада јавног предузећа,
предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за
његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава
одлуке надзорног одбора, обавља и друге послове одређене
Законом, Оснивачким актом и Статутом јавног предузећа.
4. УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ:
Да је учесник конкурса пунолетан, пословно способан,
да има високо образовање стечено на основним студијима у
трајању од најмање четири године, да има најмање три године
радног искуства на руководећим пословима, да има најмање три
године радног искуства на пословима за које је основано јавно
предузеће,
да није осуђивано за кривично дело против
привреде, правног саобраћаја и службене дужности, да лицу
није изречена мера безбедности забране обављања претежне
делатности предузећа, да поседује стручне, организационе и
друге способности неопходне за успешно организовање и
обављање функције директора .
5. МАНДАТ ДИРЕКТОРА И МЕСТО РАДА
Директор се именује на период од 4 године. Радни
однос заснива се на одређено време. Место рада је у Ћуприји.
6. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ
КОНКУРС И САДРЖИНА ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 15
дана
од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
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Члан 4.
Саставни део ове одлуке је Оглас јавног конкурса који
садржи опште и посебне услове за именовање директора јавног
предузеће на основу Закона о јавним предузећима, Закона о раду
и Статута Jавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење
општине Ћуприја“.
Оглас се доставља за објављивање
„Службеном
гласнику Републике Србије“ и дневним новинама „Данас“ које
се дистрибуирају на целој територији Републике Србије у року
који не може бити дужи од осам дана од дана доношења Одлуке
о спровођењу јавног конкурса.
Оглас о јавном конкурсу објављује се на интернет
страници општине Ћуприја са напоменом датума када је оглас
објављен у „Службеном гласнику РС“.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата,
датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом
послова на којима је кандидат радио, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријаве се
подносе у затвореним ковертама.
Комисија ће у изборном поступку, усменим разговором
са учесником конкурса
утврдити поседовање стручних,
организационих и других способности неопходних за успешно
организовање и обављање функције директора.
7. ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:
-извод из матичне књиге рођених,
-диплома о стручној спреми,
-документи којима се доказује радно искуство у струци
( потврде, решења и други акти из којих се види на којим
пословима и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство)
-оверена фотокопија радне књижицe,
-доказ да лице није осуђивано и да му није изречена
мера забране обављања наведене претежне делатности
предузећа.
-лекарско уверење.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
8. АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ПРИЈАВА
Општинска управа Ћуприја, улица 13. октобра број 7
са назнаком „За јавни конкурс-именовање директора јавног
предузећа РТВ „ЋУПРИЈА“ Ћуприја.
9. ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О
ЈАВНОМ КОНКУРСУ:
Александар Милановић, 035/ 8470-447, локал 228
Напомена:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у
оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне,
неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Председник Скупштине општине
Драган Николић, дипл.правник

Члан 5.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Пријаве се подносе на адресу Општинска управа
општине Ћуприја, улица 13. октобра број 7, или лично Служби
писарнице Општинске управе.
Одељење за друштвене делатности и привреду, Служба
за привреду је задужена за пријем и техничку обраду података.
Члан 6.
Јавни конкурс спроводи
Комисија за именовање
директора јавних предузећа. Комисију именује Скупштина
општине Ћуприја. Комисија има председника и четири члана.
Један члан комисије је именован на предлог Сталне
конференције градова и општина. Члан комисије је и један од
чланова Надзорног одбора Jавног предузећа „Дирекција за
изградњу и уређење општине Ћуприја“.
Комисија је независна и самостална у раду.
Председник
и чланови комисије не могу бити
одборници Скупштине општине Ћуприја, као ни именована
лица у органима општине Ћуприја.
Члан 7.
Јавни конкурс поред општих и посебних услова
одређених Законом о раду и Статутом Jавног предузећа
„Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја“ садржи и
мерила за избор директора јавног предузећа, као што су:
стручне, организационе, и друге способности за успешно
организовање и обављање функције директора.
Комисија за именовање директора јавног предузећа у
изборном поступку, увидом у поднету документацију и усменим
разговором провера и утврђује способности из става 1. овог
члана.
Члан 8.
Комисија спроводи конкурс тако што саставља списак
кандидата који испуњавају услове и међу њима спроводи
изборни поступак.
Изборни поступак спроводи се на основу Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12 ) и на
основу ове Одлуке. По спроведеном поступку комисија
саставља ранг листу са највише три најбоље рангирана
кандидата и записник о изборном поступку који доставља
Општинској управи општине Ћуприја.
Општинска управа општине Ћуприја припрема предлог
акта о именовању директора и доставља Скупштини општине
Ћуприја заједно са ранг листом кандидата.
Скупштина општине Ћуприја одлучује о именовању
доношењем решења о именовању предложеног кандидата или
неког другог кандидата са листе.

На основу члана 25, 28. и 29. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“. бр. 119/12), члана 32. Став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“. бр.
129/07),члана 38. Тачка 10. Статута општине Ћуприја
(„Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 14/08, 22/08 и 28/08),
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана
29.06.2013. године доноси
ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА“ ЋУПРИЈА
Члан 1.
Овом одлуком расписује се јавни конкурс и покреће
процедура за избор и именовање директора Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја“ Ћуприја.
Члан 2.
Директор јавног предузећа обавља послове:
1. Представља и заступа јавно предузеће,
2. Организује и руководи процесом рада,
3. Води пословање јавног предузећа,
4. Одговара за законитост рада јавног предузећа,
5. Предлаже годишњи програм пословања и предузима
мере за његово спровођење,
6. Предлаже финансијске извештаје,
7. Извршава одлуке Надзорног одбора,
8. Обавља и друге послове одређене Законом, Оснивачким
актом и Статутом јавног предузећа.

Члан 9.
Решење о именовању
доставља се лицу које је
именовано и објављује се у „Службеном гласнику РС“ и у
„Службеном гласнику општине Ћуприја“.
Решење о именовању са образложењем објављује се на
интернет страници општине Ћуприја. Решење о именовању
директора коначно је.
По примерак решења о именовању са образложењем
доставља се свим кандидатима који су учествовали у поступку
јавног конкурса.
На захтев кандидата који је учествовао у изборном
поступку комисија је дужна да у року од два дана од пријема
захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, под
надзором комисије.

Члан 3.
Право да учествују на конкурсу имају сва
заинтересована лица која испуњавају услове конкурса.
Сви учесници на конкурсу имају једнак третман и
прописују им се исти услови и рокови.
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Члан 10.
Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од
осам дана од дана објављивања решења о именовању у
„Службеном гласнику РС“.
Рок из става 1. овог члана Скупштина општине Ћуприја
може продужити из оправданих разлога за још осам дана.
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је
одређен, Скупштина општине Ћуприја може да именује неког
другог кандидата са листе кандидата.
Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи
на рад у року који је одређен, Скупштина општине Ћуприја
одлучиће о даљем току поступка.
Директор jавног предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Члан 11.
Ако после спроведеног јавног конкурса комисија утврди
да ниједан кандидат који је учествовао у изборном поступку не
испуњава услове за именовање или ако Скупштина општине
Ћуприја не именује предложеног кандидата или другог
кандидата са ранг листе спроводи се нови јавни конкурс.

5.

број 11

МАНДАТ ДИРЕКТОРА И МЕСТО РАДА
Директор се именује на период од 4 године. Радни
однос заснива се на одређено време. Место рада је у Ћуприји.
6. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ
КОНКУРС И САДРЖИНА ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата,
датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом
послова на којима је кандидат радио, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријаве се
подносе у затвореним ковертама.
Комисија ће у изборном поступку, усменим разговором
са учесником конкурса
утврдити поседовање стручних,
организационих и других способности неопходних за успешно
организовање и обављање функције директора.
7. ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:
-извод из матичне књиге рођених,
-диплома о стручној спреми,
-документи којима се доказује радно искуство на
руководећим пословима ( потврде, решења и други акти из којих
се види на којим пословима и са којом стручном спремом је
стечено радно искуство)
-оверена фотокопија радне књижицe,
-лекарско уверење,
-програм развоја јавног предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
8. АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ПРИЈАВА
Општинска управа Ћуприја, улица 13. октобра број 7
са назнаком „За јавни конкурс-именовање директора јавног
предузећа „Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја“
Ћуприја.
9. ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О
ЈАВНОМ КОНКУРСУ:
Александар Милановић, 035/8470-447, локал 228
Напомена:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у
оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне,
неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Председник Скупштине општине
Драган Николић, дипл.правник

Члан 12
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-100/2013-02 од 29.06.2013. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл. прав.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
Број: 06-100/2013-02
Датум: 29.06.2013
На основу члана 25. и члана 29. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 119/12) и члана 39. Статута
Јавног предузећа „Дирекција за узградњу и уређење општине
Ћуприја“ („Службени гласник општине Ћуприја“, број 7/2013
,Скупштина општине Ћуприја, оглашава:
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА“ ЋУПРИЈА
1.

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење
општине Ћуприја “ са претежном делатношћу
7111,
архитетонска делатност. Пословно седиште јавног предузећа је у
Ћуприји, улица Карађорђева бр.74.
2. РАДНО МЕСТО ЗА КОЈЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР:
Директор јавног предузећа „Дирекција за изградњу и
уређење општине Ћуприја“.
3. ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОБАВЉА
СЛЕДЕЋЕ ПОСЛОВЕ: Представља и заступа јавно предузеће,
организује и руководи процесом рада, води пословање јавног
предузећа, одговара за законитост рада јавног предузећа,
предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за
његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава
одлуке надзорног одбора, обавља и друге послове одређене
Законом, Оснивачким актом и Статутом јавног предузећа.
4. УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ:
Да је учесник конкурса пунолетан, пословно способан,
да има високо образовање стечено на основним студијима у
трајању од најмање 4 године, да има најмање пет година радног
искуства на руководећим пословима, да поседује стручне,
организационе и друге способности неопходне за успешно
организовање и обављање функције директора.
Учесник конкурса дужан је да уз пријаву поднесе
Програм који намерава да оствари у циљу развоја и повећања
добити Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и уређење
општине Ћууприја”

На основу члана 25.28. и 29. Закона о јавним
предузећима ( „Службени гласник РС“. бр. 119/12), члана 32.
Став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“. бр. 129/07),члана 38. Тачка 10. Статута општине
Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 14/08, 22/08
и 28/08), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној
дана 29.06.2013. године доноси
ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „АДА“ ЋУПРИЈА
Члан 1.
Овом одлуком расписује се јавни конкурс и покреће
процедура за избор и именовање директора Јавног предузећа
Спортски центар „АДА“ Ћуприја.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Члан 2.
Директор јавног предузећа обавља послове:
Представља и заступа јавно предузеће,
Организује и руководи процесом рада,
Води пословање јавног предузећа,
Одговара за законитост рада јавног предузећа,
Предлаже годишњи програм пословања и предузима
мере за његово спровођење,
Предлаже финансијске извештаје,
Извршава одлуке Надзорног одбора,
Обавља и друге послове одређене Законом,
Оснивачким актом и Статутом јавног предузећа.

29.06.2013.
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Члан 3.
Право да учествују на конкурсу имају сва
заинтересована лица која испуњавају услове конкурса.
Сви учесници на конкурсу имају једнак третман и
прописују им се исти услови и рокови.
Члан 4.
Саставни део ове одлуке је Оглас јавног конкурса који
садржи опште и посебне услове за именовање директора јавног
предузеће на основу Закона о јавним предузећима, Закона о раду
и Статута Jавног предузећа СЦ „АДА“.
Оглас се доставља за објављивање „Службеном
гласнику Републике Србије“ и дневним новинама „Данас“ које
се дистрибуирају на целој територији Републике Србије у року
који не може бити дужи од осам дана од дана доношења Одлуке
o спровођењу јавног конкурса.
Оглас о јавном конкурсу објављује се на интернет
страници општине Ћуприја са напоменом датума када је оглас
објављен у „Службеном гласнику РС“.
Члан 5.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Пријаве се подносе на адресу Општинска управа
општине Ћуприја, улица 13. октобра број 7, или лично Служби
писарнице Општинске управе.
Одељење за друштвене делатности и привреду, Служба
за привреду је задужена за пријем и техничку обраду података.
Члан 6.
Јавни конкурс спроводи
Комисија за именовање
директора јавних предузећа. Комисију именује Скупштина
општине Ћуприја. Комисија има председника и четири члана.
Један члан комисије је именован на предлог Сталне
конференције градова и општина. Члан комисије је и један од
чланова Надзорног одбора Jавног предузећа СЦ „АДА“.
Комисија је независна и самостална у раду.
Председник и чланови комисије не могу бити
одборници Скупштине општине Ћуприја, као ни именована
лица у органима општине Ћуприја.

Члан 10.
Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од
осам дана од дана објављивања решења о именовању у
„Службеном гласнику РС“.
Рок из става 1. овог члана Скупштина општине Ћуприја
може продужити из оправданих разлога за још осам дана.
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је
одређен, Скупштина општине Ћуприја може да именује неког
другог кандидата са листе кандидата.
Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи
на рад у року који је одређен, Скупштина општине Ћуприја
одлучиће о даљем току поступка.
Директор jавног предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Члан 11.
Ако после спроведеног јавног конкурса комисија утврди
да ниједан кандидат који је учествовао у изборном поступку не
испуњава услове за именовање или ако Скупштина општине
Ћуприја не именује предложеног кандидата или другог
кандидата са ранг листе спроводи се нови јавни конкурс.
Члан 12
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-100/2013-02 од 29.06.2013. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл. прав.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
Број: 06-100/2013-02
Датум: 29.06.2013
На основу члана 25. и члана 29. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 119/12) и члана 32. Статута
Јавног предузећа СЦ „АДА“ („Службени гласник општине
Ћуприја“, број 7/2013), Скупштина општине Ћуприја, оглашава:

Члан 7.
Јавни конкурс поред општих и посебних услова
одређених Законом о раду и Статутом Jавног предузећа
СЦ„АДА“ садржи и мерила за избор директора јавног
предузећа, као што су: стручне, организационе и друге
способности за успешно организовање и обављање функције
директора
Комисија за именовање директора јавног предузећа у
изборном поступку, увидом у поднету документацију и усменим
разговором проверава и утврђује способности из става 1. овог
члана.
Члан 8 .
Комисија спроводи конкурс тако што саставља списак
кандидата који испуњавају услове и међу њима спроводи
изборни поступак.
Изборни поступак спроводи се на основу Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12 ) и на
основу ове Одлуке. По спроведеном поступку комисија
саставља ранг листу са највише три најбоље рангирана
кандидата и записник о изборном поступку који доставља
Општинској управи општине Ћуприја.
Општинска управа општине Ћупријa припрема предлог
акта о именовању директора и доставља Скупштини општине
Ћуприја заједно са ранг листом кандидата.
Скупштина општине Ћуприја одлучује о именовању
доношењем решења о именовању предложеног кандидата или
неког другог кандидата са листе.
Члан 9.
Решење о именовању
доставља се лицу које је
именовано и објављује се у „Службеном гласнику РС“ и у
„Службеном гласнику општине Ћуприја“.
Решење о именовању са образложењем објављује се на
интернет страници општине Ћуприја. Решење о именовању
директора коначно је.
По примерак решења о именовању са образложењем
доставља се свим кандидатима који су учествовали у поступку
јавног конкурса.
На захтев кандидата који је учествовао у изборном
поступку комисија је дужна да у року од два дана од пријема
захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, под
надзором комисије.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „АДА“
ЋУПРИЈА
1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:
Јавно предузеће СЦ „АДА“ са претежном делатношћу
9311, делатност спортских објеката. Пословно седиште јавног
предузећа је у Ћуприји у улици Булевар ВЈ бр. 1.
2. РАДНО МЕСТО ЗА КОЈЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР:
Директор јавног предузећа СЦ „АДА“.
3. ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОБАВЉА
СЛЕДЕЋЕ ПОСЛОВЕ: Представља и заступа јавно предузеће,
организује и руководи процесом рада, води пословање јавног
предузећа, одговара за законитост рада јавног предузећа,
предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за
његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава
одлуке надзорног одбора, обавља и друге послове одређене
Законом, Оснивачким актом и Статутом јавног предузећа.
4. УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ:
Да је учесник конкурса пунолетан,
пословно
способан, да има високо образовање стечено на основним
студијима у трајању од најмање 4 године, да има 5 година
радног искуства на руководећим пословима, да поседује
стручне, организационе и друге способности неопходне за
успешно организовање и обављање функције директора.
Учесници конкурса уз пријаву подносе Програм који намеравају
да остваре у циљу развоја и повећања добити СЦ „АДА“.
5. МАНДАТ ДИРЕКТОРА И МЕСТО РАДА
Директор се именује на период од 4 године. Радни
однос заснива се на одређено време. Место рада је у Ћуприји.
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Сви учесници на конкурсу имају једнак третман и
прописују им се исти услови и рокови.

6. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ
КОНКУРС И САДРЖИНА ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата,
датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом
послова на којима је кандидат радио, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријаве се
подносе у затвореним ковертама.
Комисија ће у изборном поступку, усменим
разговором са учесником конкурса
утврдити поседовање
стручних, организационих и других способности неопходних за
успешно организовање и обављање функције директора.

Члан 4.
Саставни део ове одлуке је Оглас јавног конкурса који
садржи опште и посебне услове за именовање директора јавног
предузеће на основу Закона о јавним предузећима, Закона о раду
и Статута Jавног предузећа „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ“.
Оглас се доставља за објављивање
„Службеном
гласнику Републике Србије“ и дневним новинама „Данас“ које
се дистрибуирају на целој територији Републике Србије у року
који не може бити дужи од осам дана од дана доношења Одлуке
о спровођењу јавног конкурса.
Оглас о јавном конкурсу објављује се на интернет
страници општине Ћуприја са напоменом датума када је оглас
објављен у „Службеном гласнику РС“.

7. ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:
-извод из матичне књиге рођених,
-диплома о стручној спреми,
-документи којима се доказује радно искуство на
руководећим пословима ( потврде, решења и други акти из којих
се види на којим пословима и са којом стручном спремом је
стечено радно искуство)
-оверена фотокопија радне књижице,
-лекарско уверење.
-програм развоја предузећа
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
8. АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ПРИЈАВА
Општинска управа Ћуприја, улица 13. октобра број 7
са назнаком „За јавни конкурс-именовање директора јавног
предузећа СЦ „АДА“ Ћуприја.
9. ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О
ЈАВНОМ КОНКУРСУ:
Александар Милановић, 035/8470-447, локал 228
Напомена:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у
оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне,
неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Председник Скупштине општине
Драган Николић, дипл.правник

Члан 5.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Пријаве се подносе на адресу Општинска управа
општине Ћуприја, улица 13. октобра број 7, или лично Служби
писарнице Општинске управе.
Одељење за друштвене делатности и привреду, Служба
за привреду је задужена за пријем и техничку обраду података.
Члан 6.
Јавни конкурс спроводи
Комисија за именовање
директора јавних предузећа. Комисију именује Скупштина
општине Ћуприја. Комисија има председника и четири члана.
Један члан комисије је именован на предлог Сталне
конференције градова и општина. Члан комисије је и један од
чланова Надзорног одбора Jавног предузећа „ЦЕНТАР ЗА
КУЛТУРУ “.
Комисија је независна и самостална у раду.
Председник
и чланови комисије не могу бити
одборници Скупштине општине Ћуприја, као ни именована
лица у органима општине Ћуприја.
Члан 7.
Јавни конкурс поред општих и посебних услова
одређених Законом о раду и Статутом Jавног предузећа
„ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ“ садржи и мерила за избор директора
јавног предузећа, као што су: стручне, организационе, и друге
способности за успешно организовање и обављање функције
директора.
Комисија за именовање директора јавног предузећа у
изборном поступку, увидом у поднету документацију и усменим
разговором проверава и утврђује способности из става 1. овог
члана.
Члан 8 .
Комисија спроводи конкурс тако што саставља списак
кандидата који испуњавају услове и међу њима спроводи
изборни поступак.
Изборни поступак спроводи се на основу Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12 ) и на
основу ове Одлуке. По спроведеном поступку комисија
саставља ранг листу са највише три најбоље рангирана
кандидата и записник о изборном поступку који доставља
Општинској управи општине Ћуприја.
Општинска управа општине Ћуприја припрема предлог
акта о именовању директора и доставља Скупштини општине
Ћуприја заједно са ранг листом кандидата.
Скупштина општине Ћуприја одлучује о именовању
доношењем решења о именовању предложеног кандидата или
неког другог кандидата са листе.
Члан 9.
Решење о именовању
доставља се лицу које је
именовано и објављује се у „Службеном гласнику РС“ и у
„Службеном гласнику општине Ћуприја“.
Решење о именовању са образложењем објављује се на
интернет страници општине Ћуприја. Решење о именовању
директора коначно је.
По примерак решења о именовању са образложењем
доставља се свим кандидатима који су учествовали у поступку
јавног конкурса.
На захтев кандидата који је учествовао у изборном
поступку комисија је дужна да у року од два дана од пријема
захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, под
надзором комисије.

На основу члана 25.28. и 29. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“. бр. 119/12), члана 32. Став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“. бр.
129/07),члана 38. Тачка 10. Статута општине Ћуприја
(„Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 14/08, 22/08 и 28/08),
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана
29.06.2013. године доноси
ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ“ ЋУПРИЈА
Члан 1.
Овом одлуком расписује се јавни конкурс и покреће
процедура за избор и именовање директора Јавног предузећа
„ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ“ ЋУПРИЈА.
Члан 2.
Директор јавног предузећа обавља послове:
1. Представља и заступа јавно предузеће,
2. Организује и руководи процесом рада,
3. Води пословање јавног предузећа,
4. Одговара за законитост рада јавног предузећа,
5. Предлаже годишњи програм пословања и
предузима мере за његово спровођење,
6. Предлаже финансијске извештаје,
7. Извршава одлуке Надзорног одбора,
8. Обавља и друге послове одређене Законом,
Оснивачким актом и Статутом јавног предузећа.
Члан 3.
Право да учествују на конкурсу имају
заинтересована лица која испуњавају услове конкурса.

сва
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Члан 10.
Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од
осам дана од дана објављивања решења о именовању у
„Службеном гласнику РС“.
Рок из става 1. овог члана Скупштина општине Ћуприја
може продужити из оправданих разлога за још осам дана.
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је
одређен, Скупштина општине Ћуприја може да именује неког
другог кандидата са листе кандидата.
Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи
на рад у року који је одређен, Скупштина општине Ћуприја
одлучиће о даљем току поступка.
Директор jавног предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Члан 11.
Ако после спроведеног јавног конкурса комисија утврди
да ниједан кандидат који је учествовао у изборном поступку не
испуњава услове за именовање или ако Скупштина општине
Ћуприја не именује предложеног кандидата или другог
кандидата са ранг листе спроводи се нови јавни конкурс.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања јавног конкурса
у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата,
датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом
послова на којима је кандидат радио, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријаве се
подносе у затвореним ковертама.
Комисија ће у изборном поступку, усменим
разговором са учесником конкурса
утврдити поседовање
стручних, организационих и других способности неопходних за
успешно организовање и обављање функције директора.
7. ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:
-извод из матичне књиге рођених,
-диплома о стручној спреми,
-документи
којима се доказује радно искуство на
руководећим пословима (потврде, решења и други акти из којих
се види на којим пословима и са којом стручном спремом је
стечено радно искуство)
-оверена фотокопија радне књижице,
-лекарско уверење,
-програм развоја јавног предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији.
8. АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ПРИЈАВА
Општинска управа Ћуприја, улица 13. октобра број 7
са назнаком „За јавни конкурс - именовање директора Јавног
предузећа „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ“ Ћуприја.
9. ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О
ЈАВНОМ КОНКУРСУ:
Александар Милановић, 035/ 8470-447, локал 228
Напомена:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у
оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне,
неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Председник Скупштине општине
Драган Николић, дипл.правник

Члан 12
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-100/2013-02 од 29.06.2013. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл. прав.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
Број: 06-100/2013-02
Датум: 29.06.2013
На основу члана 25. и члана 29. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12) и члана 24.
Статута Јавног предузећа „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ“ („Службени
гласник општине Ћуприја“, број 7/2013), Скупштина општине
Ћуприја, оглашава:
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ“ ЋУПРИЈА

На основу чл. 1,2,3,5,7 и 9 Закона о платама у државним
органима и јавним службама (Сл.гласник РС 34/01), чл 32, став
1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС 129/07)
чл 37, 51,56 став 2, и 58 став 6. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр: 14/08,22/08,28/08 и 13/11) и
чл. 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја '' бр:14/2012), Скупштина општине Ћуприја,
на седници одржаној дана 29.06.2013.године донела је

1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:
Јавно предузеће „Центар за културу“ са претежном делатношћу
5914 , делатност приказивања кинематогравских дела.
Пословно седиште јавног предузећа је у Ћуприји, улица
Карађорђева бр.19.
2. РАДНО МЕСТО ЗА КОЈЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР:
Директор јавног предузећа „Центар за културу“ Ћуприја.
3. ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОБАВЉА
СЛЕДЕЋЕ ПОСЛОВЕ: Представља и заступа јавно предузеће,
организује и руководи процесом рада, води пословање јавног
предузећа, одговара за законитост рада јавног предузећа,
предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за
његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава
одлуке надзорног одбора, обавља и друге послове одређене
Законом, Оснивачким актом и Статутом јавног предузећа.
4. УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ:
Да је учесник конкурса пунолетан, пословно способан, да има
високо или више образовање стечено на основним студијима у
трајању од најмање четири или две године, да има једну годину
радног искуства на руководећим пословима, да поседује
стручне, организационе и друге способности неопходне за
успешно организовање и обављање функције директора.
Учесници конкурса дужни су да уз пријаву на конкурс поднесу
Програм који намеравају да остваре у циљу развоја и повећања
добити Јавног предузећа “Центар за културу”.
5. МАНДАТ ДИРЕКТОРА И МЕСТО РАДА
Директор се именује на период од 4 године. Радни однос заснива
се на одређено време. Место рада је у Ћуприји.
6. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ
КОНКУРС И САДРЖИНА ПРИЈАВА

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА
ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА,
РАДНО ПРАВНОМ СТАТУСУ И ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ,
ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
Члан 1.
У Одлуци о накнадама
одборника у Скупштини
општине Ћуприја,радно правном статусу и платама изабраних,
именованих и постављених лица (''Сл.гласник општине Ћуприја''
бр. 16/08, 16/12,17/12 и 5/13), у члану 8. став 2. мења се и гласи:
''Председник општине и заменик председника општине су
на сталном раду у општини са пуним радним временом''.
У члану 8. став 4. мења се и гласи:
''Уколико лица из ст.3. овог члана нису на сталном
раду у општини, имају право на накнаду за вршење своје
функције у висини од, и то председник Скупштине 90% од плате
коју би примао на сталном раду, а заменик председника
Скупштине у висини од 70% од плате коју би примао на сталном
раду''.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-100/2013-02 од 29.06.2013.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић,дипл.правник
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На основу члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08,28/08 и 13/11) и члана 51.
Пословника
Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр. 14/2012), Скупштина општине Ћуприја
на седници одржаној дана 29.06.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на измене програма пословања ЈП
''Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја'' за
2013.годину (Измена 2), које је донео Управни одбор дана
14.06.2013.године, под бројем 1165/01.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-100/2013-02 ОД 29.06.2013.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Николић, дипл.правник

САДРЖАЈ

Одлука о потврђивању мандата одборника
Решење о допуни решења о именовању надзорног одбора КЈП „Услуга“ у Ћуприји
Решење о измени решења о именовању школског одбора Медицинске школе у Ћуприји
Решење о измени решења о именовању школског одбора Техничке школе у Ћуприји
Решење о измени решења о именовању школског одбора ОШ „13.октобар“ у Ћуприји
Одлука о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Ћуприја
Решење о именовању комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Ћуприја
Решење о именовању члана комисије за именовање директора ЈП „Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја“
Решење о именовању члана комисије за именовање директора КЈП „Услуга“ Ћуприја
Решење о именовању члана комисије за именовање директора ЈП „Водовод и канализација“ Ћуприја
Решење о именовању члана комисије за именовање директора ЈП „Центар за културу“ Ћуприја
Решење о именовању члана комисије за именовање директора ЈП СЦ „Ада“ Ћуприја
Решење о именовању члана комисије за именовање директора ЈП РТВ „Ћуприја“ у Ћуприја
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Водовод и канализација“ са потпуном
одговорношћу Ћуприја
Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа Водовод и канализација са потпуном одговорношћу Ћуприја
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Комуналног јавног предузећа „Услуга“ са потпуном
одговорношћу Ћуприја
Јавни конкурс за именовање директора Комуналног јавног предузећа „Услуга“ са потпуном одговорношћу Ћуприја
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа Радио телевизија „Ћуприја“ Ћуприја
Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа Радио телевизија „Ћуприја“ Ћуприја
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење општине
Ћуприја“ Ћуприја
Јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја“ Ћуприја
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа спортски центар „Ада“ Ћуприја
Јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа спортски центар „Ада“ Ћуприја
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа „Центар за културу“ Ћуприја
Јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа „Центар за културу“ Ћуприја
Одлука о изменама и допунама одлуке о накнадама одборника, радно правном статусу и платама изабраних, именованих и
постављених лица
Решење

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Главни и одговорни уредник: Далиборка Ковачевић-Илић, секретар Скупштине општине Ћуприја
телефон: 035/8470-248 , 8470-631, факс: 035/476-530
Штампа: Општинска управа општине Ћуприја
Тех. припрема: Одељење за пројектовање и развој, Служба за информатичку подршку
Годишња претплата 1500,00 дин, појединачни примерак 150,00 дин. („Сл.гласник општине Ћуприја бр.23/2012“)
уплата на жиро рачун 840-742351-843-94 позив на број: 96-033 орган управе општине Ћуприја
info@cuprija.rs
www.cuprija.rs
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