На основу члана 26, 27. и 28., члана 29а-36, 37,
члана 43, члана 50-52. Закона о радним односима у
државним органима (''Сл.гласник РС'',бр.48/91, 66/91,
39/02, 49/05 и 79/05, 81/05 и 83/05), члана 1. став 1. тачка
2., члана 2, члана 3. став 1, члана 8. став 1. и члана 9. став
2. Закона о платама у државним органима и јавним
службама (''Сл.гласник РС'',бр.34/01, 62/06, 63/06 и
116/08), члана 4. и 5. Уредбе о коефицијентима за
обрачун и исплату плата именованих и постављених лица
и запослених у државним органима (''Сл.гласник
РС,бр.44/08) и члана 60. Статута општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08, 22/08 и 28/08),
и Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата
именованих и постављених лица и запослених у
државним
органима,
(Сл.гласник
РС'',бр.2/2012),
Општинско веће на седници одржаној 14.02.2012.године,
доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
ПЛАТАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
ЗАПОСЛЕНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ, И ИЗАБРАНИХ
ЛИЦА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОРГАНИМА
ОПШТИНЕ
Члан 1.
Члан 9. у Правилнику о платама и другим
примањима запослених, постављених, и изабраних лица
у Општинској управи и органима општине, (''Сл.гласник
општине Ћуприја'',бр.12/2011), мења се и гласи:
''I Коефицијенти за обрачун и исплату плата
изабраних и постављених лица у Општинској управи и
органима општине, износе:
-председник општине
-заменик председника општине
-председник Скупштине општине
-заменик председника Скупштине општинe
-начелник Општинске управе
-секретар Скупштине општине

7,74
7,74
7,74
7,74
31
31

II Коефицијент за обрачун и исплату плата и
другим примањима запослених у Општинској управи
општине, мења се и гласи:
1. а)самостални стручни сарадник 20,45
б)самостални стручни сарадник, основне студије првог
степена (3 године)
20,30

2. а)виши стручни сарадник
18,97
б)виши стручни сарадник, основне студије првог
степена (3 године)
16,97
3. а)стручни сарадник
16,20
б)стручни сарадник, основне студије првог
године)
14,45
4. Виши сарадник
5. сарадник
6.Виши референт
7.референт и дактилограф
8.КВ радник
9.неквалификован

степена (3

13,51
11,25
10,05
9,67
8,53
6,93

III Претходно утврђени коефицијенти увећавају се:
-запосленима
који
руководе
унутрашњим
организационим једницама 10%;
-запосленима који раде на припреми и извршењу
буџета и финансијског плана, вођењу пословних књига и
састављању рачуноводствених извештаја 5%;
-запосленима на пословима буџетске инспекције 5%:
-запосленом
који
координира
најсложеније
активности – највише до 10%, с тим да овај број
запослених не може прећи 2% од укупног броја
запослених;
-запосленом који има право на увећање
коефицијента по више основа из става III овог члана,
укупно увећање коефицијента не може бити веће од 10%;
IV Коефицијенти увећани у овом члану, став II ред.бр. од
6 закључно са бројем 9, увећавају се за 20%''.
Члан 2.
Члан 10. Правилника о платама и другим
примањима запослених, постављених, и изабраних лица
у Општинској управи и органима општине, (''Сл.гласник
општине Ћуприја'',бр.12/2011), брише се у целости.
Члан 3.
Члан 11. Правилника о платама и другим
примањима запослених, постављених, и изабраних лица
у Општинској управи и органима општине, (''Сл.гласник
општине Ћуприја'',бр.12/2011), брише се у целости.

14.02.2012.

број 3

Опис радног места: Иницира и учествује у
изради локалне омладинске политике у области
образовања, спорта, коришћења слободног времена,
повећање запослености, информисања, здравства,
културе, равноправности полова, спречавање насиља и
криминала, приступа правима....; учествовање у изради
планова, програма и политика уз сагласности са
националном стратегијом за младе и прати њихово
остваривање; даје мишљење о питањима од значаја за
младе и о њима обавештава органе општине; иницира
припрему пројеката или учешћа општине у програмима и
пројектима за младе у циљу унапређења положаја младих
и обезбеђење остваривања њихових права која су у
надлежности општине; подстиче сарадњу општине и
омладинских организација и удружења и даје подршку
њиховим
активностима,
подстиче
остваривању
међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о
томе обавештава органе општине, даје мишљење о
предлозима пројеката од значаја за младе, прати њихово
остваривање и даје своје мишљење; обавља и остале
послове у складу са Законом о младима.
Члан 2.
У члану 25. Одељење за локалну пореску
администрацију брише се радно место ''Послови пореске
евиденције'', број извршиоца 2.
У истом члану код радног места ''Инспектор
канцеларијске контроле'' повећава се број извршиоца са 1
на 3.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу 8. дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.

Члан 4.
Члан 12. Правилника о платама и другим
примањима запослених, постављених, и изабраних лица
у Општинској управи и органима општине, (''Сл.гласник
општине Ћуприја'',бр.12/2011), постаје члан 10 и тако
редом до краја.
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења.
Овај Правилник објавити у Службеном
гласнику општине Ћуприја.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-18/2012-01-1 од 14.02.2012.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНКОГ ВЕЋА
Боривоје Калаба,дипл.инж.ел.
На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и члана 60.
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.14/08), Општинско веће општине Ћуприја на
седници одржаној дана 14.02.2012.године, доноси
Р Е ШЕ Њ Е
О давању сагласности на Правилник о изменама и
допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о
изменама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места, бр. 0212/2012-01 од 08.02.2012. године.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 02-12/2012-01 од 08.02.2012.год.

II Решење и Правилник објавити у ''Службеном
гласнику општине Ћуприја и на огласној табли.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Љиљана Илић,дипл.правник

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-18/2012-01-1 од 14.02.2012.год.

С А Д РЖ А Ј

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Боривоје Калаба,дипл.инж.ел.
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), члана 76.
Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине
Ћуприја'',бр.14/08) и члана 29. Одлуке о организацији
Општинске
управе
(''Сл.гласник
општине
Ћуприја'',бр.28/08), начелник Општинске управе, уз
сагласност Општинског већа, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА бр. 02-21/0901 од 27.02.2009.год. бр. 02-39/09-01 од 02.04.2009.год.
бр. 02-70/2009-01 од 19.06.2009.год. бр. 02.130/09-01 од
15.10.2009.год. бр. 02-48/2010-01 од 09.06.2010.год. бр.
02-68/2010.01 од 23.07.2010.год. бр. 02-71/2010-01 од
29.07.2010.год. бр. 02-81/2010-01 од 26.08.2010.год. бр.
02-16/2010-01 од 08.09.2010.год. бр. 02-133/2010-01 од
01.12.2010.год. бр. 02-49/2011-01 од 05.07.2011.год. бр.
02-60/2011-01 од 05.08.2011.год. бр. 02-95/2011-01 од
23.11.2011.год.

Правилник о измени и допуни правилника о
платама и другим примањима запослених,
постављених и изабраних лица у општинској
управи и органима општине
Решење о давању сагласности на Правилник о
изменама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних места
Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
Главни и одговорни уредник: Далиборка Ковачевић-Илић,
секретар Скупштине општине Ћуприја
телефон: 035/8470-248 , 470-631, факс: 035/476-530
Штампа: Општинска управа општине Ћуприја
Тех. припрема: Одељење за пројектовање и развој, Служба за
информатичку подршку
Годишња претплата 640,00 дин, полугодишња 360,00 а
појединачни примерак 25,00 дин.
уплата на жиро рачун 840-742351-843-94 позив на број: 96-033
орган управе општине Ћуприја
Не подлеже порезу на промет.

Члан 1.
У члану 23. у Одељењу за општу управу,
скупштинске и заједничке послове – Служба за
Општинско веће и председника општине додаје се радно
место ''Координатор канцеларије за младе'', број
извршиоца 1, услови за обављање послова: Висока
стручна спрема, основне студије првог степена
(академске или струковне) у трајању од 3 године,
положен стручни испит, 1 година радног искуства.

info@cuprija.rs
www.cuprija.rs
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