
ПРЕДЛОГ 

   

На основу члана 46. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 70. Статута општине 

Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште, бр. 2/19, 3/23),  

 Општинско веће општине Велико Градиште на својој __ седници одржаној ______. године, 

доноси 

 

ОДЛУКУ  

О  

КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком је коришћење службених мобилних телефона лимитирано износом трошкова 

на месечном нивоу, буџетирано за наредни период 

 

Члан 2. 

Месечни лимит из Члана 1. ове Одлуке је: 

 

1) за Органе општине Велико Градиште и то: 

 

- Председник Општине Велико Градиште – 3.700,00 динара 

- Скупштина Општине Велико Градиште – 1.050,00 динара 

- Општинска управа општине Велико Градиште – 60.000,00 динара 

- Општинско правобранилаштво општине Велико Градиште – 1.600,00 динара 

 

2) Туристичка организација општине Велико Градиште – 3.200,00 динара 

3) ЈУ Културни центар ''Властимир Павловић Царевац'' – 1.650,00 динара 

4) Народна Библиотека ''Вук Караџић'' Велико Градиште – 5.350,00 динара 

5) ЈУ ''Спортски центар'' Велико Градиште – 8.050,00 динара 

6) ПУ ''Мајски цвет'' Велико Градиште – 38.300,00 динара 

7) Средња школа ''Милоје Васић'' Велико Градиште – 17.250,00 динара 

8) Дом здравља Велико Градиште – 60.450,00 динара 

9) ОШ Иво Лола Рибар'' Велико Градиште – 65.300,00 динара 

10) ОШ ''Вук Караџић'' Мајиловац – 22.650,00 динара 

11) ОШ ''Миша Живановић'' Средњево 30.750,00 динара 

12) Центар за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац – 9.150,00 динара 

13) ЈКП ''Дунав Велико Градиште'' – 25.350,00 динара 

14) „Народни музеј „Велико Градиште- 1.050,00 динара 

15) Црвени крст Велико Градиште – 1.600,00 динара 

 

 

Члан 3. 

 

Износи из Члана 2. ове Одлуке су исказани ca ПДВ-oм. 

 

Члан 4.  

Месечна претплата, потрошња за додатне картице као и потрошња ван приказаног лимита 

наплаћиваће се као обустава од зараде. 

 

       Члан 5. 

 

Овлашћују се одговорна лица у Органима општине Велико Градиште (Председник општине, 

Скупштина општине, Општинско веће, Општинска управа, Општинско правобранилаштво), јавним 



установама, јавним предузећима, индиректним корисницима Републичког буџета чије материјалне 

трошкове финансира јединица локалне самоуправе да закључе појединачне уговоре са мобилним 

оператерима са одобреним лимитом. 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на наредног дана од дана доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Велико Градиште“.  

Ступањем на снагу  ове одлуке престаје да важи Одлука o коришћењу службених мобилних 

телефона („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 6/2021). 

 

 

Образложење 

Овом Одлуком се уређује односно рационализује коришћење службених мобилних телефона 

директних корисника буџета општине и индиректних корисника буџета чије материјалне трошкове 

финансира јединица локалне самоуправе у складу са Одлуком о буџету општине Велико Градиште.  

Правилником о коришћењу службених мобилних телефона су ближе уређени услови коришћења 

службених телефона. 

Хитност у вези са ступањем на снагу је изражена кроз изражене потребе корисника буџеа а у вези са 

инфлаторним кретањима, потписивања уговора са мобилним оператером и даљим режимом 

рационализације коришћења службених телефона и поред наведених промена.  

На основу напред изнетог а у вези са чланом 46. Закона о локалној самоуправи, члана 70. Статута 

општине Велико Градиште, као и чланова 11-13 Пословника Општинског већа општине Велико 

Градиште, Општинско веће је на својој седници донело ову Одлуку. 

 

Обрађивач: Општинска управа 


