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На основу одредбе члана  34. Закона о јавном тужилаштву ("Службени гласник 
РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010 101/2011 и 121/2012. 78/2011-3. Одлуку УС РС број 
IУз-1633/2010 - 38/2012-39), Виши јавни тужилац у Врању, донео је: 

 
 

ПРАВИЛНИК О УПОТРЕБИ 
СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА 

 
Члан 1. 

Овим Правилником, уређује се право на коришћење, начин и време коришћења 
службених мобилних телефона изабраних и запослених лица у Вишем јавном тужилаштву 
у Врању, у циљу благовременог и ефикасног извршавања службених послова из оквира 
надлежности јавног тужилаштва. 

 
Члан 2. 

Право на коришћење службеног мобилног телефона је право корисника на доделу 
мобилног телефона, одржавање мобилног телефона у исправном стању и право плаћања 
месечног рачуна за коришћење мобилног телефона у прописаној висини (у даљем тексту: 
право на коришћење).  
 

Члан 3. 
Право на коришћење службеног мобилног телефона, под условима прописаним 

овим Правилником имају изабрана и запослена лица у ВЈТ Врање. 
 

Члан 4. 
Право на коришћење службеног мобилног телефона имају изабрана лица и 

запослени у јавном тужилаштву и то: јавни тужилац, заменици јавног тужиоца, шеф 
писарнице, шеф рачуноводства, ПР тужилаштва, административно-технички секретар, 



записничари, возач-достављач, тужилачки сарадници, референт за финансијско 
пословање, уписничар и техничар за ИТ подршку. 

 
Члан 6. 

Службени мобилни телефон користи се искључиво за службене потребе. Корисник 
службеног мобилног телефона из члана 5. дужан је да буде доступан на службени 
мобилни телефон у свако доба, а нарочито у време дежурства. 
 
 

Члан 7. 
Забрањено је давање на коришћење и послугу службеног мобилног телефона који 

је одређеном лицу додељен у складу са овим Правилником.  
 

Члан 8. 
Нестанак мобилног телефона или квар на мобилном телефону корисник мобилног 

телефона дужан је да без одлагања писмено пријави  административно техничком 
секретару, који  без одлагања подноси захтев за забрану коришћења картице даваоцу 
услуга. У случају губитка мобилног телефона и картице корисници мобилног телефона 
сами надокнађују вредност телефонског апарата и све трошкове настале у вези коришћења 
мобилног телефона или картице до дана пријема пријаве губитка, изнад одобреног 
месечног износа који се исплаћује на терет буџета тужилаштва.  

 
Члан 9. 

Корисник службеног мобилног телефона је дужан да без одлагања врати службени 
мобилни телефон са картицом или картицу престанком правног основа по коме му је 
додељена на коришћење.  

 
Члан 10. 

Трошкови коришћења мобилног телефона који се плаћају на терет буџета 
тужилаштва: 
 
 -јавни тужилац 1.500 динара без ПДВ са трошковима роминга, паркинг услуге и Бус плус, 
-заменици јавног тужиоца 1.200 динара без ПДВ са трошковима роминга, паркинг услуге 
и Бус плус, уколико се наведен услуге користе у службене сврхе. 
-остали запослени 750 динара без ПДВ. 

Шеф писарнице и шеф рачуноводства имају право на коришћење услуге роминга, а 
возач-достављач право коришћења услуге плаћања паркинг услуге и бус плуса, уколико се 
ове услуге користе у службене сврхе. 

Наведена прекорачења ( роминг, паркинг, бус плус) се признају преко дозвољеног 
лимита. 



Уколико корисник телефона прекорачи лимит трошкова, исте ће бити дужан да 
плати са сразмерним делом ПДВ према износу прекорачења обуставом од зараде. 
 

Члан 11. 
Пре давања на коришћење службеног мобилног телефона с картицом, или само 

картице, корисник даје писмену изјаву, којом се саглашава да му се износ који прелази 
дозвољени месечни рачун – лимит за коришћење службеног мобилног телефона са 
картицом, или само за картицу, наплати обуставом од зараде. Образац изјаве из става 1. 
овог члана саставни је део овог Правилника.  
 

Члан 15. 
По престанку коришћења мобилног телефона, корисник је дужан да мобилни 

телефон са картицом или само картицу врати наредног дана од дана правоснажности акта 
о престанку правног основа по коме му је додељен на коришћење и да сноси трошкове 
коришћења телефона од дана правоснажности аката о престанку правног основа по коме 
му је додељен на коришћење до дана враћања, у противном јавно тужилаштво  ће ово 
право остварити на Законом предвиђен начин.  

О обавези враћања мобилног телефона или картице из става 1. овог члана одлучује 
се решењем сходно члану 6. овог Правилника. 
 
 

Члан 16. 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 

4.11.2017.године  . 
Правилник ће бити објављен на званичној интернет страници ВЈТ у Врању. 
 
 

ВИШИ ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ 
      Данијела Трајковић 

 


