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На основу члана 32. Одлуке о Општинском већу општине Прокупље (''Службени 

лист општине Прокупље'' бр. 15/12) и члана 23. Пословника Општинског већа 

општине Прокупље (''Службени лист општине Прокупље бр. 16/2012), Општинско 

веће општине Прокупље на седници одржаној  

    01.07.2014 године, донело је  
 

 

 

П Р А В И Л Н И К 
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ФИКСНИХ И МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ЗА 

СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ 

 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником уређује се начин коришћења фиксних и мобилних 

телефона за службене потребе изабраних, постављених лица, руководиоца 

Одељења и запослених у општини Прокупље. 

 

Члан 2. 

 Право на коришћење фиксних телефона искључиво за службене потребе 

имају сва изабрана и постављена лица као и руководиоци Одељења са директним 

излазом, без ограничења трајања разговора. 

 Право на коришћење фиксних телефона искључиво за службене потребе 

имају и запослени у Општинском управи преко централе, са ограничењем трајања 

разговора на три минута. 
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Члан 3. 

   

 Начелник Општинске управе и руководиоци Одељења дужни су да се 

старају о коришћењу фиксних телефона за службене потребе и о висини трошкова 

коришћења фиксних телефона. 

 

Члан 4. 

 Право на коришћење службеног мобилног телефона и картица искључиво за 

службене потебе имају: 

-  председник општине, 

            -  заменик председника општине,  

 - помоћници председника, 

 - председник Скупштине општине, 

 - заменик председника Скупштине општине, 

 - чланови Општинског већа, 

 - начелник Општинске управе,  

 - заменик начелника Општинске управе, 

 - секретар Скупштине општине, 

 - заменик секретара Скупштине општине, 

   

- секретар Општинског већа, 

 - руководиоци Одељења Општинске управе, 

 - директор и заменик директора Стручне службе месних заједница, 

 - повереник за избегла и расељена лица,  

 - јавни правобранилац, 

 - шеф народне канцеларије, 

 - шеф службе за односе са јавношћу, 

- запослени у кабинету председника општине, у Општинском већу и 

Скупштини општине, запослени на административно техничким пословима, 

 - возачи 

 

Члан 5. 

 Трошкови коришћења мобилног телефона и картица који се плаћају на терет 

буџета општине Прокупље утврђују се у месечном износу у висини:  

-  за председника општине – 2.000,00 дин. 

            -  за заменика председника општине – 1500,00 дин.   

 - за председника Скупштине општине – 1.000,00 дин.   

 - за заменика председника Скупштине општине – 700,00 дин.   

 - за чланове Општинског већа – 1.000,00 дин.   

 - за начелника Општинске управе – 1.000,00 дин.   

 - за заменика начелника Општинске управе – 700,00 дин.   

 - за секретара Скупштине општине – 700,00 дин.   

 - за заменика секретара Скупштине општине – 500,00 дин.   

 - за помоћника председника општине  - 1.000,00 дин. 

- за секретара Општинског већа – 700,00 дин. 
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 - за руководиоце Одељења Општинске управе – 700,00 дин. 

 - за директора и заменика директора Стручне службе месних заједница – 

700,00 дин.   

 - за повереника за избегла и расељена лица –  500,00 дин.   

 - за јавног правобраниоца – 1.000,00 дин.   

 - за шефа народне канцеларије –  500,00 дин.   

 - за шефа службе за односе са јавношћу –  500,00 дин.   

 - за запослене у кабинету председника, у Општинском већу и 

Скупштини........ – 500,00 дин.   

 - за економа – 500,00 дин.   

 - за возаче – 500,00 дин. 

           - за возаче који возе на релацији Прокупље – Београд (ради плаћања паркиг 

места путем смс порука) – 500,00 динара.   

 

 Изузетно, дозвољени месечни износ трошкова коришћења мобилног 

телефона одређеног лица може износити више од износа утврђеног у ставу 1. овог 

члана из оправданих разлога. 

 О оправданости разлога одлучује Општинско веће општине Прокупље на 

образложени писани захтев корисника. 

 

Члан 6. 

 Службени мобилни телефон користи се искључиво за службене потребе.  

 

Члан 7. 

 Висина трошкова коришћења мобилних телефона прати се месечно. 

 Сваки корисник мобилног телефона у случају прекорачења износа 

наведеног у члану 5. овог Правилника сам сноси трошкове изнад одобреног износа. 

 У циљу обезбеђења плаћања, сваки корисник мобилног телефона потписује 

изјаву о обустављању дела плате на име измирења износа трошкова рачуна за 

мобилни телефон изнад одобреног износа. Образац изјаве саставни је део овог 

Правилника.  

 

 

Члан 8. 

 О спровођењу овог Правилника стара се Одељење за привреду и финансије 

Општинске управе општине Прокупље. 

 

Члан 9. 

 Даном ступања на снагу овог Правилника, престају да важе Правилник о 

начину коришћења фиксних и мобилних телефона за службене потребе у општини 

Прокупље бр. 06-48/2012-02 од 21.12.2012.године и Правилник о допуни 

Правилника о начину коришћења фиксних и мобилних телефона за службене 

потребе у општини Прокупље бр.06-9/2013-02 од 19.03.2013.године. 
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Члан 10. 

 Овај Правилник ступа на снагу  даном доношења, а биће објављен у 

''Службеном листу општине Прокупље''. 

 

И З Ј А В А  

 

 ЈА,         корисник службеног мобилног 

телефона број    , сагласан сам да ми се од плате обустави износ 

прекорачења дозвољених месечних трошкова коришћења службених мобилних 

телефона. 

 

У Прокупљу,               

        Потпис корисника мобилног телефона 

Број: 06-28/2014-02 

У Прокупљу,  01.07.2014. године 

                                                                                              П Р Е Д С Е Д Н И К 

               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                               Мирољуб Пауновић с.р. 
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општини Прокупље.......................................................................................................................................1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                        

 

   

 

                                                                   
 

 

 Издавач: Скупштина општине Прокупље 

 Лист уредио: Ивана Миладиновић 

 Главни и одговорни уредник: Секретар Скупштине општине  

Прокупље: Зора Алексић 

     


