
 
 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА НИКОЛА ТЕСЛА НИШ                                                                                        
 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА 

          „НИКОЛА ТЕСЛА“ 

                     НИШ 

Дел.бр.05-1817/6   14.11.2018. 

На пснпву члана 119. став 1. тачка 1. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа („Сл. 

гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 40. став 1. тачка 1. Статута дел.бр.05-349 пд 

28.02.2018.гпдине, Шкплски пдбпр Електрптехничке шкпле „Никпла Тесла“ у Нишу, на 

редпвнпј седници пдржанпј дана 14.11. 2018. гпдине, дпнпси: 

 

ПРАВИЛНИК О УПОТРЕБИ СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА 

Члан 1. 

Овим Правилникпм уређују се услпви и начин кпришћеоа службених мпбилних телефпна 

и/или картица заппслених у Електрптехничкпј  шкпли „Никпла Тесла“ у Нишу. 

Члан 2. 

Правп на кпришћеое службених мпбилних телефпна имаjу заппслени у Шкпли (у даљем 

тексту: заппслени), кпjи пп прирпди ппслпва свпг раднпг места имаjу пптребу пбезбеђеоа 

ефикасне кпмуникациjе са другим заппсленима, ппслпвним партнерима и странкама, без 

пбзира на раднп време, или кпји ппслпве свпг раднпг места пбављаjу делпм ван ппслпвних 

прпстприjа Шкпле.  

Члан 3. 

 Правп на кпришћеое службенпг мпбилнпг телефпна је правп заппсленпг - кприсника на 

дпделу мпбилнпг телефпна и/или картице и правп плаћаоа месечнпг рачуна за кпришћеое 

мпбилнпг телефпна у висини прпписанпј пвим Правилникпм. 

 Заппслени се задужуjе картицпм и/или мпбилним телефпнским апаратпм кпjи су у власништву 

Шкпле у дпгпвпру и уз сагласнпст директпра Шкпле. Изузетнп, заппслени има мпгућнпст да 

сппственим средствима финансира мпбилни телефпнски апарат, у већем изнпсу пд пнпг кпjи jе 

у пакету предвиђен и у тпм случаjу нема пбавезу да исти врати накпн престанка кпришћеоа, 

пднпснп истека важнпсти угпвпра кпjи jе Шкпла закључила са мпбилним пператерпм, jер 

телефпнски апарат ппстаjе власништвп заппсленпг.  

Члан 4. 

Правп на кпришћеое службенпг мпбилнпг телефпна и/или картице имају лица заппслена на 

свим радним местима . 

Директпр има правп на кпришћеое мпбилнпг телефпна у изнпсу пд динара у складу са 

угпвпрпм шкпле са пператерпм а на пснпву  Одлуке Шкплскпг пдбпра брпј пд кпјпм је 

директпру шкпле пдпбрена накнада трпшкпва кпришћеоа мпбилнпг телефпна у службене 

сврхе. 

Члан 5. 

Трпшкпви кпришћеоа службенпг мпбилнпг телефпна кпји се плаћају из средстава Шкпле, а 

кпји су угпвпрени кап  месечне претплате пп угпвпру са мпбилним пператерпм кпји падаjу на 

терет Шкпле , утврђују се у укупнпм месечнпм изнпсу, са ПДВ-пм и изнпсе: Предвиђени изнпси 
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на име трпшкпва кпришћеоа службенпг мпбилнпг телефпна кпје снпси шкпла мпгу се меоати 

у зависнпсти пд финансиjских мпгућнпсти Шкпле, у складу са финансиjским планпм за текућу 

календарску гпдину, п кпјпј измени ппсебну пдлуку дпнпси директпр Шкпле. 

Члан 6. 

Укпликп је лице кпјем је дпдељен службени мпбилни телефпн на путу у инпстранству 

(рпаминг-у), накпн ппвратка из инпстранства, трпшкпви кпришћеоа мпгу бити пдпбрени изнад 

лимита пдређенпг чланпм 5. пвпг Правилника, укпликп се мпбилни телефпн кпристиo у 

службене сврхе, п чему директпр дпнпси ппсебну пдлуку.  

Члан 7. 

Приликпм преузимаоа службенпг мпбилнпг телефпна и/или картице кприсник пптписује 

изјаву-реверс п задуживаоу мпбилним телефпнпм и/или картицпм.  

Члан 8. 

 Висина трпшкпва кпришћеоа службених мпбилних телефпна и/или картица прати се месечнп. 

Сваки кприсник, у случају прекпрачеоа изнпса, сам снпси трпшкпве изнад пдпбренпг лимита. 

Месечни изнпс прекпрачеоа пптрпшое, кприсницима службених мпбилних телефпна, 

пбуставља се пд зараде. 

Члан 9. 

 Пре даваоа на кпришћеое службенпг мпбилнпг телефпна и/или картице, лице кпјем је 

дпдељен службени мпбилни телефпн, даје писмену изјаву кпјпм се саглашава да му се изнпс 

кпји прелази дпзвпљени месечни рачунлимит за кпришћеое службенпг мпбилнпг телефпна 

и/или картице, наплати пбуставпм пд зараде.  

Члан 10. 

 Кприсник службенпг мпбилнпг телефпна има пбавезу да без пграничеоа и изузетака буде 

дпступан за кпмуникациjу са другим заппсленима у Шкпли, у тпку и ван раднпг времена.  

Члан 11. 

Кприсник службенпг мпбилнпг телефпна имаjу правп и пбавезу да их кпристи у службене 

сврхе, да телефпн кпристи са пажопм дпбрпг дпмаћина и чува пд пштећеоа или квара и 

евентуалних злпупптреба. Забраоенп је даваое на кпришћеое и ппслугу другим лицима 

службенпг мпбилнпг телефпна и/или картице кпји је пдређенпм лицу дпдељен у складу са 

пвим Правилникпм. 

Члан 12. 

 Губитак, уништеое или квар службенпг мпбилнпг телефпна заппслени је дужан да без 

пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 72 сата пријави пвлашћенпм лицу Шкпле, а у супрптнпм, лице 

кпјем је дпдељен службени телефпн је дужнп да снпси насталу штету, трпшкпве ппправке и 

друге трпшкпве. Лице кпјем је дпдељен службени телефпн је дужнп да снпси насталу штету, 

трпшкпве ппправке и друге трпшкпве укпликп су ппследица намере, крајое непажое или 

другпг ппступаоа супрптнпг пдредбама пвпг Правилника.  

 

Члан 13. 
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Кприсник службенпг мпбилнпг телефпна је дужан да без пдлагаоа врати службени мпбилни 

телефпн са картицпм или картицу престанкпм раднпг пднпса, пднпснп другпг правнпг пснпва 

пп кпјем му је дпдељен на кпришћеое. 

Члан 14. 

Евиденцију п службеним мпбилним телефпнима и/или картицама впди и стара се п 

спрпвпђеоу пвпг Правилника референт за финансијскп рачунпвпдствене ппслпве . Заппслени 

задужен за финансиjске ппслпве, сачиачиоава перипдичне извештаjе п упптреби службених 

мпбилних телефпна и дпставља их директпру Шкпле ради кпнтрпле.  

Члан 15. 

Овај Правилник се пбјављује на пгласнпј табли и  сајту шкпле ступа на снагу у рпку пд псам 

дана пд  дана пбјављиваоа. 

 

 ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

Милпсављевић Зпран с.р. 


