
                       

 

 

 

                       

      

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
 

1 

 

Правилник  о условима и начину коришћења 

мобилних телефона у општинској управи 
општине Бољевац ............ 2 

 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

   

 

Бољевац, 28. фебруар 2017. године          www.boljevac.org.rs                                    Година X– број 6 
 

 

С А Д Р Ж А Ј 

Издавач: Oпштина Бољевац, Општинска управа, Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац, 

Тел/факс: +381 (0)30 463 412, 463 413, fax: +381 (0) 30 463 620, e-mail: ouboljevac@open.telekom.rs; web site: 

www.boljevac.org.rs   

Уредник: Ана Опачић 

http://www.boljevac.org.rs/
mailto:ouboljevac@open.telekom.rs
http://www.boljevac.org.rs/


Службени лист општине Бољевац                                                                                                                                                           28. фебруар 2017.године 

     година IX    Број  6                                                                                                                                                                                                                      стр.   2 

1. 

На основу члана 4. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гл. 

РС'', бр. 21/2016), члана 82. Статута општине Бољевац 

("Службени лист општине Бољевац", бр. 1/2008, 25/2015) 

и члана 43. Одлуке о општинској управи општине 

Бољевац  ("Службени лист општине Бољевац", бр. 

25/2015, 30/2016), начелник Општинске управе општине 

Бољевац, доноси 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К      

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 

МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА 

 У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се услови и начин 

коришћења мобилних телефона и картица за мобилне 

телефоне, за службене потребе запослених у Општинској 

управи општине Бољевац, који су дужни да се старају о 

рационалном, наменском и економичном коришћењу. 

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. 

Члан 3. 

  Право на коришћење службеног мобилног телефона у 

Општинској управи општине Бољевац, имају 

руководиоци организационих јединица, запослени који 

раде на терену и запослени чија је природа посла таква, 

да   буду доступни изабраним и постављеним лицима, 

руководиоцима и другим сарадницима. О праву на 

коришћење службеног мобилног телефона запослених из 

става 1. овог члана, одлучује начелник Општинске 

управе општине Бољевац.  

Члан 4. 

 Трошкови коришћења мобилног телефона и 

картица, који се плаћају на терет  Општинске управе 

општине Бољевац, утврђују се у месечном износу са - 

ПДВ-ом, за:  

- руководиоце одељења, шефове служби и возаче 

у износу од  500,00 динара;  

- остале запослене који имају право на 

коришћење мобилног телефона у износу од  200,00 

динара. 

Поред трошкова из става 1. овог члана возачу 

службеног путничког возила, уколико не може да 

користи бесплатно обезбеђен паркинг, признаје се 

коришћење мобилног телефона за услугу паркирања, о 

чему је дужан да да извештај у путном налогу. 

Члан 5. 

Изузетно, из оправданих разлога, поједини 

месечни рачун за коришћење службеног мобилног 

телефона одређеног лица, може бити виши од месечног 

ограничења из претходног члана. Оправданост разлога, 

цени и о плаћању вишег рачуна од прописаног, одлучује 

Начелник Општинске управе Бољевац, на основу 

образложеног писменог захтева корисника, уз који је 

дужан да приложи и доказ о позиваним бројевима-

листинг позива.  

Члан 6. 

Висина трошкова мобилних телефона и картица, 

прати се месечно, о чему ће се старати Служба за буџет и 

рачуноводство. Сваки корисник службеног мобилног 

телефона у случају прекорачења износа наведеног у 

члану 4. овог Правилника, сам сноси трошкове изнад 

одобреног износа. Месечни износ прекорачења 

потрошње, корисницима службеног мобилног телефона, 

обуставља се од зараде по утврђивању разлике. 

Члан 7. 

 У случају губитка службеног мобилног 

телефона и картице, корисници мобилних телефона 

надокнађују настале трошкове. Нестанак мобилног 

телефона или квар на мобилном телефону, корисник је 

дужан да, без одлагања, писмено пријави Служби за 

буџет и рачуноводство.  

Члан 8. 

  Корисник службеног мобилног телефона дужан је да 

одмах врати или плати утврђену вредност службеног 

мобилног телефон и картице, престанком правног основа 

по коме му је додељен на коришћење. 

Члан 9. 

  Ступањем на снагу овог Правилника престају да важи 

Правилник о условима и начину коришћења мобилних 

телефона у Општинској управи Бољевац, бр.110-6/2012-

III-01 од 29.05.2012. године. 

Члан 10. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном листу општине Бољевац.  

 

ОПШТИНСКА УПРАВА БОЉЕВАЦ 

 

Број:  110-3/2017-III-01  

У Бољевцу, 28.02.2017. године                                                                                                                                                                                                                 

 

         НАЧЕЛНИЦА 

                                       ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

             Момира Грујо, с.р. 

 


