На основу члана 43. став 2, 56. став 2.а у вези са
чланом 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'', бр.129/07) чл.55. став 2, 73. став 1. и 3 а у вези
са чланом 60. став 1. тачка 7. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и
23/13), и чл. 57. став 1. Пословника Општинског већа општине
Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 24/08), Општинско
веће општине Ћуприја, на седници одржаној дана
12.05.2015.године, доноси
ОДЛУКУ
I – РАСПИСУЈЕ СЕ јавни оглас за постављење
заменика Начелника Општинске управе општине Ћуприја за
период од 5 година.
II – За заменика Начелника Општинске управе
општине Ћуприја поставиће се лице које има високо образовање
стечено на студијама другог степена, односно завршене мастер
академске студије, или високо образовање стечено у складу са
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању и које је Законом изједначена са академским називом
мастер – Правни факултетом, положен испит за рад у органима
државне управе и најмање 5 година радног искуства у струци.
III – Јавни оглас објавити у листу Националне службе
за запошљавање ''Послови''. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања огласа у листу Националне службе за
запошљавање ''Послови''.
Уз пријаву, кандидати подносе и доказе о испуњености
услова јавног огласа и то: Уверење о држављанству, Извод из
матичне књиге рођених, Уверење о здравственој способности,
Уверење надлежног суда да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу, Уверење о положеном стручном испиту за рад у органима
државне управе или Уверење о положеном правосудном испиту,
оверени препис дипломе и доказ о радном искуству.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање.
Пријаве са доказима о испуњености услова јавног
огласа подносе се Општинском већу општине Ћуприја преко
Службе за Општинско веће и председника општине, Ћуприја, ул.
13. октобар бр. 7.
IV – Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:06-78/2015-01-1 од 12.05.2015. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић,дипл.маш.инж. с.р.

На основу члана 43. став 2., 46. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), члана 37. Закона о
радним односима у државним органима („Сл.гласник
РС“,бр.48/91,66/91,44/98-др Закон, 49/99-др закон, 34/2001-др
закон, 39/2002, 49/2005-Одлука УСРС, 79/2005-др закон, 81/2005испр.др.закон, 83/2005-испр.др.закон и 23/2013-Одлука УС),
члана 1., 2., 3.,4.,5. и 9. став 3 Закона о платама у државним
органима и јавним службама („Сл.гласник РС“, бр.34/2001,
62/2006 др закон 63/2006 испр.др.закон 116/2008 др закон
92/2011-др закон 99/2011 др закон 10/2013, 55/2013 и 99/2014),
члана 4. и 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату
плата именованих и постављених лица и запослених лица у
државним органима (''Сл.гласник РС'', бр. 44/2008-пречишћен
текст и 2/2012), члана 55. став 2. и 60. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и
23/13), члан 27. Одлуке о правобранилаштву општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 34/2014), Општинско веће
општине Ћуприја на седници одржаној дана 12.05.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА, БР.96/2015 ОД 08.05.2015.ГОДИНЕ
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о платама
запослених у Правобранилаштву општине Ћуприја, бр. 96/2015
од 08.05.2015. године.
II Решење и Правилник о платама запослених у
Правобранилаштву општине Ћуприја, бр. 96/2015 од 08.05.2015.
године објавити у ''Службеном гласнику општине Ћуприја.
III Решење доставити:
- Правобранилаштву општине Ћуприја
- Персоналној служби
- Скупштини општине Ћуприја на објављивање
- а/а
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-78/2015-01-1 од 12.05.2015.год.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић,дипл.инж.маш.с.р
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ
ЈП број 96/2015
Датум 08.05.2015.
ЋУПРИЈА
На основу члана 37. Закона о радним односима у државним
органима („Сл.гласник РС“, број 48/91, 66/91, 44/98-др. Закон
49/99-др.закон, 34/2001.закон, 39/2002, 49/2005, одлука УС,
79/2005-др.закон, 81/2005 'испр.др.закона, 83/2005-испр.др.закона
и 23/2013- одлука УС), члана 1.став.1 тачке 2, члана 2, члана 3
став 1, члана 4, члана 5. и чл 9.став 3 . Закона о платама у
државним органима и јавним службама („Сл.гласник РС“ број
34/2001, 62/2006 др.закон 63/2006 испр. др.закона 116/2008
др.закон.92/2011-др.закон 99/2011-др.закон 10/2013, 55/2013 и
99/2014), члана 4 и 5 . Уредбе о коефицијентима за обрачун и
исплату плата именованих и постављених лица и запосленим у
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државним органима („Сл. гласник РС“ 44/2008- пречишћен текст
и 2/2012) члана 54. став 1. Закона о локалној самоуправи
(„СЛ.гласник РС“ бр 129/2007, 83/2014 др. закон), члана 72.
став1. Статута општине Ћуприја(„Сл. гласник општин Ћуприја,
број 14/08, 22/08, 13/11 и 23/13) члана 27. Одлуке о
правобранилаштву општине Ћуприја ( Сл.гласник општине
Ћуприја „ број 34/2014), Правобранилац општине Ћуприја уз
сагласност Општинског већа доноси
ПРАВИЛНИК О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Коефицијент из става 1. овог члана , увећава с по основу
сложености и одговорности послова , за додатни коефицијент и
то:
-3,60 за вишег сарадника,
-2,30 за сарадника и висококвалификованог радника,
-1,20 за вишег референта,
-0,93 за референта и дактилографа.
Члан 9.
Плата приправника износи 80% од најниже плате у
оквиру звања за које се приправник оспособљава.
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу по објављивању у „Сл.
гласнику општине Ћуприја“

Члан 1.
Овим Правилником уређује се начин утврђивања плата
и додатака на плату запослених у Правобранилаштву општине
Ћуприја (у даљ.тексту Правобранилаштво)

ПРАВОБРАНИЛАЦ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Иван Јовановић, дипл. правник, с.р.

Члан 2.
Запослени у Правобранилаштву за свој рад примају
плату.
Плата се исплаћује по истеку месеца на који се односи.
Плата се прима и за време коришћења годишњег
одмора и за дане државних и других празника, за које је Законом
прописано да се не ради.
Правобранилац општине Ћуприја је дужан да
запосленом, приликом сваке исплате плате и накнаде плате ,
достави обрачун плате.
Члан 3.
Плате запослених у Правобранилаштву утврђују с на основу :
1. основице за обрачун плата ( у даљем тексту :основица)
2. коефицијената који се множи основицом ( у даљем
тексту:коефицијент)
3. додатка на плату.
4. обавеза које запослени плаћа на основу пореза и доприноса
за обавезно социјално осигурање из плате, у складу са
законом.
Основну плату запослених у Правобранилаштву чини
производ основице из ст.1.тачка 1. овог члана и коефицијента из
ст.1.тачке 2. овог члана.
Члан 4.
Основицу за обрачун и исплату плата утврђује Влада
Републике Србије у складу са Законом.
Члан 5.
Коефицијент
изражава
сложеност
послова,
одговорност, услове рада и стручну спрему.
Коефицијент садржи и додатак на име накнаде за
исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора.
Члан 6.
Додатак на плату припада запосленом за:
1.)
време проведеном у радном односу ( минули рад) – у
висини од 0,4% од основице , за сваку пуну годину рада
остварену у радном опдносу у Правобранилаштву општине
Ћуприја,
2.)
дежурство и друге случајеве рада дужег од пуног
радног времене одређене прописима ( прековремени рад ),
3.)
рад на дан државних и верских празника,
4.)
дневну накнаду за повећање трошкова рада и боравка
на терену (тер.додатак)
5.)
рад ноћу ( између 22,00 и 6,00 часова наредног дана),
ако такав рад није вреднован при утврђивању коефицијента.
Додатак на плату из става 1. тачка 2. до 5) овог члана,
обрачунава се и исплаћује у висини утврђеној законом и
посебним колективним уговором.
Основицу за обрачун додатка на плату чини основна плата.

САДРЖАЈ
Одлука (Оглас заменик начелника)
Решење о давању сагласности на Правилник о платама
запослених у правобранилаштву општине Ћуприја
бр.96/2015 од 08.05.2015.године
Правилник о платама запослених у правобранилаштву
општине Ћуприја

Члан 7.
Плата утврђена у смислу члана 3. овог Правилника
исплаћује се за рад у пуном радном времену,односно радном
времену које се сматра пуним.
Члан 8.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених у
Правобранилаштву износе:
-9,91 за вишег сарадника,
-8,95 за сарадника,
-8,85 за вишег референта и вискоквалификованог радника,
-8,74 за референта и дактилографа.
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