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Година  XXVIII     Бр. 1                       01. фебруар 2019. године                        Бесплатан примерак 

 

На основу члана 27.став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, 

број:72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.Закон, 108/16, 113/17 и 95/18) и члана 69. тачка 24. Статута општине 

Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 29/18), Општинско веће општине Алексинац на 

седници одржаној дана 01.02.2019.године, донело је  

ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА 

 

Члан 1. 

У Правилнику о коришћењу службених мобилних телефона („Службени лист општине Алексинац“, 

број: 23/14, 22/15 и 6/17), члан 1. мења се и гласи: 

„Овим Правилником уређује се право на коришћење, начин и време коришћења службених 

мобилних телефона изабраних, постављених лица у органима општине Алексинац, других лица важних за 

функционисање општине Алексинац и запослених у Општинској управи општине Алексинац, у циљу 

благовременог и ефикасног извршавања службених послова из оквира права и дужности општине, 

поверених послова Републике и доступности корисника мобилног телефона у службене сврхе. 

 

Члан 2. 

Члан 3.мења се и гласи: 

„Право на коришћење службеног мобилног телефона, под условима прописаним овим Правилником 

имају изабрана и постављена лица у органима Општине Алексинац,  друга лица важна за функционисање 

Општине Алексинац и запослени у Општинској управи општине Алексинац. 

Члан 3. 

Члан 4.мења се и гласи: 

„О праву на коришћење мобилног телефона за изабрана и постављена лица у органима Општине 

Алексинац и других лица важних за функционисање Општине Алексинац одлучује одлуком председник 

Општине. 

О праву на коришћење мобилног телефона за запослене у Општинској управи одлучује одлуком 

начелник Општинске управе.“ 

Члан 4. 

 Члан 9. мења се и гласи: 

„Трошкови коришћења мобилног телефона који се плаћају на терет буџета општине Алексинац 

представљају месечну накнаду са ПДВ-ом и утврђују се према пакетима из Уговора по следећем распореду: 

Пакет 1:  

- Председник општине Алексинац;  

- Председник Скупштине општине Алексинац;  

- Заменик председника општине Алексинац;  

- Начелник Општинске управе; 

-Секретар Скупштине општине Алексинац. 
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 Пакет 2:  

-Заменик председника Скупштине општине Алексинац; 

-Правобранилац и заменици општинског правобраниоца; 

-Начелници одељења Општинске управе;  

-Руководиоци служби и група у Општинској управи; 

-Запослени у Општинској управи; 

-Друга лица важна за функционисање општине Алексинац. 

 Свим корисницима признају се трошкови који се плаћају на терет буџета општине Алексинац до 

висине месечне претплате са ПДВ-ом по пакетима из Уговора. 

 

Члан 5. 

 Члан 10. мења се и гласи: 

„Председнику и заменику председника Општине, председнику и секретару Скупштине и начелнику 

Општинске управе, признају се трошкови остварени у ромингу, преко дозвољеног месечног рачуна за 

коришћење службеног мобилног телефона наведеног у члану 9., када се налазе у иностранству, уколико се 

мобилни телефон користи у службене сврхе.“ 

Члан 6. 

 Члан 11.мења се и гласи: 

„Када лица из члана 9. овог Правилника, на службеном путу користе и плаћају услугу паркирања за 

службена возила путем смс поруке, ти трошкови им се признају преко дозвољеног месечног рачуна за 

коришћење службеног мобилног телефона. 

Пре давања на коришћење службеног мобилног телефона са картицом, или само картице, корисник 

даје писмену изјаву, којом потврђује да је упознат са овим Правилником и да је сагласан да му се износ који 

прелази дозвољени месечни рачун за коришћење службеног мобилног телефона из члана 9, наплати 

обуставом од плате. 

Образац изјаве из става 1. Овог члана саставни је део овог Правилника.“ 

   

        Члан 7.  

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Алексинац“. 

 

II/01 Број: 110-1 

У Алексинцу, 01.02.2019.године. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                        Заменик Председника, 

                                                                                                           Чедомир Ракић, с.р. 

Садржај: 

    Рег.бр.                                                                                                                                                                                                      
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Издавач Општина Алексинац – Одељење за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.: 018/809-005, 

факс: 018/804-107, излази: по потреби, уређује: секретар Скупштине, штампа: Скупштина општине Алексинац. 
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