СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУЛА
Службени лист општине Кула излази по
потреби, на три језика: српском,
мађарском и русинском. Тираж овог броја
је 50 примерака.

Кула
31. март 2015. године
Број 5

Година 50

Издаје Служба Скупштине општине и
Општинског већа општине Кула.
Уредништво: Кула, Лењинова 11. Тел. 722333. Годишња претплата 2.500,00 дин.

42.

На основу члана 52. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011), члана 44. и 46.
Статута Општине Кула - пречишћен текст (Сл. лист општине Кула бр. 7/2013) и члана 66. Пословника
Скупштине општине Кула - пречишћен текст (Сл. лист општине Кула бр. 8/2014) Комисија за кадровска и
административна питања и радне односе Скупштине општине Кула, 31. марта 2015. године, донела је
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ КУЛА

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови и начин коришћења мобилних телефона и картица за
мобилне телефоне, за службене потребе изабраних, именованих и постављених лица у органима општине
Кула.
Члан 2.
Право на коришћење службеног мобилног телефона је право корисника на доделу мобилног
телефона и картице, одржавање мобилног телефона у исправном стању и право на накнаду трошкова за
коришћење мобилног телефона у прописаној висини.
Дужност корисника мобилног телефона је да буде доступан на службени мобилни телефон, као и да
се стара о њиховом рационалном, наменском и економичном коришћењу.
Члан 3.
Право на коришћење службеног мобилног телефона у органима општине Кула имају Председник
општине, заменик Председника општине, председник Скупштине општине, заменик председника
Скупштине општине и секретар Скупштине општине, начелник и заменик начелника Општинске управе,
помоћници Председника општине и општински правобранилац.
Члан 4.
Трошкови коришћења мобилног телефона и картице, који се плаћају на терет буџета Општинске
управе општине Кула, утврђују се у месечном износу без ПДВ-а и без пореза на употребу мобилног телефона,
у висини до:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Председник општине
Заменик Председника општине
Председник Скупштине општине
Заменик председника Скупштине општине
Секретар Скупштине општине
Начелник Општинске управе
Заменик начелника Општинске управе
Помоћници Председника општине
Општински правобранилац

Износ /дин.
3.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

Члан 5.
Висина трошкова коришћења мобилних телефона и картица, прати се месечно.
Сваки корисник службеног мобилног телефона, у случају прекорачења износа наведеног у члану 4.
овог Правилника, сам сноси трошкове изнад одобреног износа.
Члан 6.
Месечни износ прекорачења потрошње, корисницима службеног мобилног телефона, обуставља се
од зараде изабраног, именованог и постављеног лица по утврђивању разлике.
У циљу обезбеђења плаћања, сваки корисник мобилног телефона потписује изјаву о обустављању
дела зараде на име измирења износа трошкова рачуна за мобилни телефон, изнад одобреног износа.
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Образац изјаве саставни је део овог Правилника.
Члан 7.
О спровођењу овог Правилника стара се Одељење за финансије и привреду Општинске управе Кула.
Члан 8.
Нестанак мобилног телефона или квар на мобилном телефону корисник је дужан да, без одлагања у
писаној форми, пријави Одељењу за финансије и привреду.
У случају нестанка службеног мобилног телефона и картице проузрокованог кривицом корисника
мобилног телефона, исти надокнађује настале трошкове.
Члан 9.
Корисник службеног мобилног телефона дужан је да одмах врати или плати утврђену вредност
службеног мобилног телефона и картице, престанком правног основа по коме му је додељен на коришћење.
Члан 10.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Решење о накнадама трошкова за коришћење
мобилног телефона изабраних, именованих и постављених лица број: 01-12-251/08 од 31. децембра 2008.
године.
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Кула.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за кадровска и административна
питања и радне односе
Број: 01-110-29/2015
31. март 2015. године
Кула
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Александар Настић, с.р.

ИЗЈАВА
Ја,

___________________________________,

корисник

службеног

мобилног

телефона

број

________________________, сагласан сам да ми се од зараде обустави износ прекорачења дозвољених
месечних трошкова коришћења службеног мобилног телефона и картице.

У Кули, дана _______________ године
Потпис корисника мобилног телефона
______________________________

САДРЖАЈ
42.

Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона изабраних, именованих и
постављених лица у органима општине Кула ....................................................................................

Страна

50

Издаје Служба Скупштине општине и Општинског већа општине Кула. Главни и одговорни уредник Вуксан Милорад. На
основу Мишљења Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу (број 013-98/86 од 27. марта 1986. године),
не подлеже плаћању пореза на промет. Тираж овог броја је 50 примерака. Штампа Одељење за управу и опште послове.
Жиро рачун за претплату је 840-116641-84 Општинска управа Кула.

