
На основу члан 71. Закона о државној управи
(''Сл.гласник РС'',бр.20/92.....), начелник Општинске управе
општине Ћуприја, доноси

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА

 О КОРИШЋЕЊУ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА, КАРТИЦА И
ДОПУНА ЗА

МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр.17/2010)

Члан 1.
Члан 1. Правилника о коришћењу мобилних телефона

(''Сл.гласник општине Ћуприја'',бр.17/2010), мења се и гласи:

''Право на коришћење мобилних телефона има
председник општине и заменик председника општине у износу
од 5.000,00 динара, председник Скупштине 2.000,00 динара,
заменик председника Скупштине 1.500,00 динара, секретар
Скупштине, начелник Општинске управе и шеф одељења за
финансије у износу од 2.000,00 динара.

Члан 2.
Прaво на коришћење мобилних телефона имају и

шефови одељења:
-шеф одељења за општу управу, скупштинске и заједничке

послове
-шеф одељења за урбанизам и имовинско правне послове
-шеф одељења за инспекцијски надзор
-шеф одељења за пројектовање и развој
-шеф одељења за локалну пореску администрацију
-шеф одељења за заштиту животне средине
-јавни правобранилац и заменик јавног правобраниоца
у износу од 300,00 динара.

Инспектори одељења за инспекцијски надзор у износу од
150,00 динара,
-руководилац службе за Општинско веће у износу од 500,00
динара
-руководилац службе за трезор у износу од 500,00 динара
-руководилац службе за рачуноводство у износу од 500,00
динара
-возачи у износу од 150,00 динара.

Начелник Општинске управе одобрава умрежење
осталих запослених без одобравања лимита, уз сагласност
председника и заменика председника општине.

Члан 3.
Члан 2. постаје члан 3.

Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу 8. дана од дана

објављивања у ''Службеном гласнику општине Ћуприја''.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 031-139/2012-01 од 05.10.2012.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


