На основу члана 56. став 1. у вези са чланом 46. став
1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи ( “ Сл. гласник РС ”
бр. 129/07), члана 73. став 1. а у вези са чланом 60. став 1. тачка
7. Статута општине Ћуприја ( “ Сл. гласник општине Ћуприја”
бр.14/08, 22/08, 28/08 и 13/11) и члана 52. став 1. Пословника
Општинског већа општине Ћуприја ( “ Сл. гласник општине
Ћуприја” бр. 24/08) Општинско веће општине Ћуприја, на
седници одржанoj дана 06.09.2013. године, доноси:

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и члана 57. став 1. тачка 10. Статута
општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.14/08,
22/08, 28/08 и 13/11), председник општине Ћуприја, дана
06.09.2013.године, доноси

ОДЛУКУ
О ФОРМИРАЊУ САВЕТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

ОДЛУКУ
Члан 1.
I - РАСПИСУЈЕ СЕ јавни оглас за постављење
Начелника Општинске управе општине Ћуприја на период од 5 (
пет) година.

Овом Одлуком формира се Савет председника
општине којом се уређују задаци и састав горе наведеног Савета.
Члан 2.

II - За Начелника општинске управе општине
Ћуприја поставиће се лице које има завршен Правни
факултет,(дипломске академске студије II степена), 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:
- кратку биографију,
- уверење о држављанству,
- извод из матичне књиге рођених,
- уверење о здравственој способности,
- уверење 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 државно органу.
- уверење о положеном стручном испиту за рад у органима
државне управе или уверење о положеном правосудном испиту,
- оверену фотокопију дипломе и
- доказ о радном искуству.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране.

Савет председника општине обавља следеће задатке:
- иницира утврђивање приоритета из области развоја
општине
- успоставља сарадњу са домаћим и иностраним
инвеститорима у циљу унапређења локалног економског развоја
општине
- ангажује се на јачању позиција општине унутар
државног институционалног уређења
- пружа информације о могућностима инвестирања у
општину Ћуприја
- успоставља контатке у циљу међуопштинске
сарадње у областима од општег интереса
- подстиче развој партнерства између општине и
надлежних органа у циљу спровођења развојних пројеката
- развија пројектне идеје у конкретне пројекте у
складу са усвојеним стратешким документима
- даје мишљење о економској оправданости пројеката
и идентификује развојне потенцијале општине
- даје стручна мишљења из појединих области од
значаја за рад и функционисања општине.
Чланови савета обављају задатке утврђене овом
Одлуком у сарадњи са председником општине.
Члан 3.

Пријаве са доказима о испуњености услова јавног
огласа подносе се Општинском већу општине Ћуприја преко
Службе за Општинско веће и Председника општине, Улица 13
октобар. бр.7.
IV - Одлуку објавити у
општине Ћуприја”.

„Службеном гласнику

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Савет председника општине ће бити састављен од
стручних лица из појединих области, а које ће решењем
именовати председник општине по потреби.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

ОПТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-132/2013-01-1 од 06.09.2013. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 02-178/2013-01 од 06.09.2013.год.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић, мр.ецц

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр ецц.
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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

2

