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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 и 108/16) и члана 72. тачка 18. Статута општине Алексинац
(„Службени лист општине Алексинац“, број 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15), Општинско веће општине Алексинац
на седници одржаној дана 20.01.2017.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 и 22/15), члан 9. мења се и гласи:
„Коришћење службеног мобилног телефона лимитирано је износом трошкова на месечном нивоу у
складу са овим Правилником.
Запосленима се ограничава право на коришћење мобилних телефона у смислу става 1. овог члана и
то:
Пакет 4 услуга из Уговора:
- Председник општине Алексинац;
- Председник Скупштине општине Алексинац;
- Заменик председника општине;
- Начелник општинске управе;
-Секретар Скупштине.
Пакет 3 услуга из Уговора:
-Начелници одељења Општинске управе;
-Правобранилац општине Алексинац;
-Заменик председника Скупштине општине;
-Пословни секретар председника општине;
- Координатор канцеларије за младе и портпарол Општинске управе;
-Економ.
Пакет 2 услуга из Уговора:
-Руководиоци служби и група;
-Радно место послови консолидације, директних и индиректник корисника буџета;
-Пословни секретар начелника Општинске управе;
-Возачи у Општинској управи.
Пакет 1 услуга из Уговора:
-Запослени у Општинској управи.

Директори јавних предузећа и установа чији је оснивач општина Алексинац као и друга лица важна
за функционисање општине Алексинац којима је дато право на коришћење службеног мобилног телефона
имају право на коришћење услуга у износу од 500,00 динара према ценовнику из Уговора ( осим за народног
посланика који има право на коришћење услуга у износу од 2.000,00 динара), након чега им се одлазни
саобраћај блокира, сем разговора у оквиру претплатничке групе корисника.
Свим корисницима признају се трошкови који се плаћају на терет буџета општине Алексинац до
висине месечне претплате са ПДВ-ом по пакетима из Уговора, односно висине лимита.
Признају се трошкови коришћења мобилног телефона који се плаћају на терет буџета општине
Алексинац, преко износа предвиђеног пакетима из Уговора, по следећем распореду:
До 2000 динара:
-Председник општине Алексинац;
-Председник Скупштине општине Алексинац;
-Заменик председника општине;
-Начелник општинске Управе.
До 1000 динара:
-Заменик председника Скупштине општине;
-Секретар Скупштине.“
Члан 2.
Члан 10. мења се и гласи:
„Председнику и заменику председника Општине, председнику Скупштине и начелнику Општинске управе,
признају се трошкови остварени у ромингу, преко дозвољеног месечног рачуна – лимита за коришћење
службеног мобилног телефона наведеног у члану 9., када се налазе на службеном путу у иностранству,
уколико се мобилни телефон користи у службене сврхе.“
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“.
II/01 Број: 110-9
У Алексинцу, 20.01.2017.године.
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