
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

БРОЈ:101-32/2019-01 

ДАТУМ:20.08.2019.  године 

Ћуприја 

 

На основу Уговора о донацији за Саветодавну службу за грађане у општини Ћуприја, 

број 400-513/2019-01 од 10.07.2019. године Општина Ћуприја оглашава 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за ангажовање једног лица за обављање послова пружања саветодавних услуга 

 

Опис посла радног места 

 

Обављање свакодневних информативних разговора са заинтересованим грађанима, 

примање поднесака, захтева, писање тужби и жалби и обрађивање предмета.  

 

Место и време рада 

 

Два дана у току радне недеље у просторијама Општинске управе општине Ћуприја на 

адреси 13. октобра бр. 7, а три дана у току недеље у месним канцеларијама у селима општине 

Ћуприја, према унапред утврђеном распореду, у радном времену Општинске управе општине 

Ћуприја. 

 

Трајање радног ангажовања 

 

Радно ангажовање траје 15 месеци од дана закључивања уговора о раду на одређено 

време. 

 

Општи услови за кандидате су 

 

1. да је пунолетан држављанин Републике Србије; 

2. да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци; 

4. да раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутомомне 

покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа. 

 

Посебни услови 

            

 Стечено високо образовање из научне области правне струке на основним 

академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 

или специјалистичким студијама на факултету, познавање рада на рачунару (MS Office пакет 

и интернет). 

Возачка дозвола Б категорије.  

 

 

 



Адреса на коју се подносе пријаве 
 

  Општина Ћуприја, председник општине са назнаком „Комисија за избор лица по 

Јавном позиву за ангажовање једног лица за обављање послова пружања саветодавних 

услуга“ – НЕ ОТВАРАТИ, преко писарнице-Општинске управе општине Ћуприја, улица 13. 

октобра бр. 7, 35230 Ћуприја. 

 

   Све информације које се тичу наведеног јавног позива, могу се добити на телефон  

035/8150903 или 069/680872.  Контакт особа: Јадранка Ђорђевић.  

 

Рок за подношење пријаве и садржина пријаве  
 

 Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова је 15 (петнаест) дана од 

дана оглашавања објављивања јавног позива на интернет страници општине Ћуприја 

www.cuprija.rs. 

 

 Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 

становања, број телефона, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства 

с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни позив. 

Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана. 

 

 Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс 

 

- уверење о држављанству (не старије од шест месеци);  

- извод из матичне књиге рођених; 

- диплома којом се потврђује стручна спрема;  

- уверење надлежног органа да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну 

казну затвора од најмање шест месеци; 

- исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти 

из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено 

радно искуство); 

- доказ о познавању рада на рачунару;  

- уверење о здравственој способности (лекарско уверење); 

- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама 

о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;  

-доказ да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, 

односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде 

дужности из радног односа (само за кандидате који су већ заснивали радни однос у органима 

аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, градске општине или државном органу) 

- копија возачке дозволе. 

 

Напомена: 

 

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о 

држављанству, извод из матичне књиге рођених. 

 

Одредбом  члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по 

захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама 

о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка 

изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити 

уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. 

http://www.cuprija.rs/


Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две 

могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то 

кандидат учинити сам. 

 

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље 

да поступа. 

 

Пробни рад 

 

За кандидате који раније нису заснивали радни однос у органима аутономне 

покрајине, јединице локалне самоуправе, градске општине или државном органу, пробни рад 

је обавезан и траје шест месеци. 

 

Разматрање пријава, место, дан и време када ће се обавити разговор са 

кандидатима 

 

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз 

које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за ангажовање по јавном 

позиву, обавиће се разговор у року од 15 дана по истеку јавног позива у сали за састанке 

Општинске управе општине Ћуприја, улица 13. октобра бр. 7, о чему ће кандидати бити 

обавештени на контакт телефоне, мејлове, адресе и слично које наведу у својим пријавама.  

 

Пријаве уз које нису достављени сви потребни докази (оригинал или оверена 

фотокопија), као и неблаговремене, неразумљиве и недопуштене пријаве, биће одбачене 

закључком. 

 

Пријаве по јавном позиву разматраће Комисија за избор лица по Јавном позиву за 

ангажовање једног лица за обављање послова пружања саветодавних услуга. 

 

 Приликом састављања листе кандидата Комисија ће се руководити критеријумима 

радног искуства кандидата  и познавања прописа из области за коју се ангажује кандидат.  

 

Овај Јавни позив се објављује на интернет страници општине Ћуприја www.cuprija.rs. и 

на огласној табли Општинске управе општине Ћуприја. 

 

НАПОМЕНА 

Сви изрази, појмови, именице, прилози и глаголи у овом огласу који су употребљени у 

мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола. 

                                                                         

 

 

               

                                                                                    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ                                   

                             

                                                                                                        Илија Пауновић               

 

                

http://www.cuprija.rs/

