Службен весник на РСМ, бр. 69 од 29.3.2021 година

20210691046
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Врз основа на член 11, став (1) од Законот за катастар на недвижности („Службен
весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16,
172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124 /19), член 13
и член 37, став (2) од Статутот на Агенцијата за катастар на недвижности бр.01-7492/10 од
30.4.2013 година, бр.01-548/8 од 30.1.2015 година, бр.0101-31874/1 од 29.8.2018 година,
бр.0101-5114/9 од 29.5.2020 и Одлуката за определување на правото на користење
службен мобилен телефон и за ограничување на износот на сметката („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 15/03, 121/06, 158/07, 64/09, 119/09, 81/10 и 214/18),
Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ
СЛУЖБЕН МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН
Член 1
Во Правилникот за користење службен мобилен телефон бр. 0101-50558/1 од
21.12.2018 и бр. 0101-2731/1 од 22.02.2019 година, во членот 1 по зборот „задолжување“
се става запирка и се додава зборот: „откуп“.
Член 2
Во глава III, насловот се менува и гласи:
„ III НАБАВКА, ЗАДОЛЖУВАЊЕ, ОТКУП И КОРИСТЕЊЕ НА СЛУЖБЕН
МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН И НА СИМ КАРТИЧКА
Член 3
По членот 13 се додава нов член 13-а кој гласи:
„Член 13-а
„(1)Доколку корисникот од членот 3 од овој Правилник, сака да го откупи службениот
мобилен апарат, треба да достави до Секторот за финансиски прашања, одобрено барање
од страна на директорот на Агенцијата, по што Секторот за финансиски прашања
изготвува пресметка на вредноста согласно сметководствената евиденција за апаратот по
цени во време на поднесување на барањето за откуп.
(2)Корисникот е должен да го плати утврдениот износ за службениот мобилен
телефонски апарат во рок од три дена од денот на направената и доставената пресметка и
за тоа да го извести Секторот за финансиски прашања и лицето задолжено за следење на
договорот од член 8 став (2) на овој член.
(3)Корисникот кој го откупил службениот мобилен апарат, во рок од една година од
откупот, нема право да се стекне со нов службен мобилен апарат.“
Член 4
Овој правилник влегува во сила на денот на неговото донесување, а ќе се објави на вебстраницата на Агенцијата.
Бр. 0101-4620/1
22 март 2021 година
Скопје
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