
На основу члана 2. Закона о радним односима у
државним органима (''Сл.гласник РС'',бр.48/91, 66/92, 39/2002) и
члана 7. Анекса Посебног колективног уговора за државне
органе (''Сл.гласник РС'',бр.11/2009), начелник Општинске
управе општине Ћуприја, доноси

П Р А В И Л Н И К

Члан 1.
Радно време Општинске управе општине Ћуприја је

од 7,00 до15,00 часова.
Одмор у току дневног рада је у времену од 9,00 до

10,00 часова у трајању од 30 минута.

Члан 2.
Радници Општинске управе имају право на паузу у

току радног времена и у времену од 13,00 до 13,15 часова, (с тим
да службе, у то време морају да функционишу).

Члан 3.
Сходно Кодексу понашања запослених у Општинској

управи (''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.12/05), забрањује се
радницима да долазе на посао непристојно обучени: у папучама,
у мајицама са брателама, отворених леђа и великог деколтеа, у
кратким панталонама, шорцевима, сукњама и хаљинама
непристојне дужине.

Члан 4.
Забрањује се коришћење службеног телефона у

приватне сврхе, тачније односи се на позиве који нису за
потребе посла.

Члан 5.
Закашњење радника до 15 минута у току једног

месеца неће се санкционисати. Прекорачење преко овог времена
представља повреду радне дужности, за које ће се вршити
умањење плате од 20%.

Члан 6.
Годишњи одмор се користи сходно одредбама Закона

о радим односима у државним органима и Закона о раду.
У току календарске године запослени може три дана

од годишњег одмора, мимо плана коришћења истог, да користи
сходно својим потребама, (уз претходну најаву и одобрења
шефа Одељења).

Члан 7.
Дозвољава се радницима Општинске управе да у току

месеца одсуствују са посла до 4 часа, ради обављања приватних
послова уз  адекватно умањење броја сати.

Члан 8.
Радници Општинске управе општине Ћуприја дужни

су да се, приликом уласка и изласка из зграде Општинске
управе, пријаве ИД картицом, обзиром да је валидни докуменат
за обрачун плате евиденција радног времена са ИД картицом.

Члан 9.
Непридржавање одредаба овог Правилника повлачи

дисциплинску и материјалну одговорност.

Члан 10.
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи

Правилник број 110-5/2012-01 од 13.09.2012.године.

Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у

Службеном гласнику општине Ћуприја.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 110-7/2012-01 од 26.09.2012.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Љиљана Илић,дипл.правник

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
26.09.2012.године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЕСТА

ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измени и допуни
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места, бр. 02-130/2012-01 од 12.09.2012. године.

Решење  и Правилник објавити у ''Службеном
гласнику општине Ћуприја''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-84/2012-01-1 од 26.09.2012. год.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Др Слободан Лазић

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

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА бр. 02-21/09-01 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-
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95/2011-01 од 23.11.2011.год. бр. 02-12/2012-01 од
08.02.2012.год. бр. 02-58/2012-01 од 28.05.2012.год.

Члан 1.

У члану 23. служба за заједничке послове Одељење за
општу управу, скупштинске и заједничке послове, мењају се
услови код радног места: ''Возач'', тако што се иза речи: ''Б
категорија'', додају речи: ''IV степен, електротехничка школа и
положен стручни испит''.

Члан 2.

У члану 25. у Одељењу за локалну пореску
администрацију, Служба за наплату, пореско књиговодство и
извештавање, радно место ''Виши порески извршитељ'', мења се
и гласи: ''Виши порески контролор''. Услови за обављање
послова остају исти. Број извршилаца остаје исти (1). Опис
радног места мења се и гласи: ''врши обрачун површина
потребних за утврђивање локалних јавних прихода, врши
пореску контролу свих књиговодствених докумената и података
потребних за књижење, припрема извештаје у вези пореског
књиговодства локалних јавних прихода. Ради на прорачуну
површина по пројектној документацији, припреми, обрачуну и
склапању уговора за накнаду за уређење грађевинског
земљишта, испоставља фактуре и врши контролу плаћања по
основу закупа непокретности у корист општине, обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца

Члан 3.

Овај Правилник ступа на снагу 8. дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ:  02-130/2012-01 од 12.09.2012.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Љиљана Илић,дипл.правник

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 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.

info@cuprija.rs

www.cuprija.rs


