Република Србија
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Управа за транспорт опасног терета
Број: 110-00-00015/2015-01
Датум: 10. новембар 2015. године
Омладинских Бригада 1,
Београд
На основу члана 44. став 1. Закона о државној управи („Службени гласник РС” бр.
79/05, 101/07, 95/15 и 99/14), В.д. директор Управе за транспорт опасног терета, доноси:
ДИРЕКТИВУ
О ПРАВУ КОРИШЋЕЊА И ТРОШКОВИМА
ЗА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ
Члан 1.
Овом директивом уређује се право на коришћење службених мобилних телефона и
трошкови употребе мобилних телефона у Управи за транспорт опасног терета ( у даљем
тексту: Управа)
Члан 2.
Годишњи износ средстава на име трошкова услуга мобилних телефона може се
кретати до висине која је утврђена у финансијском плану за одређену буџетску годину и
Закључцима Владе Републике Србије.
Члан 3.
Одобравају се месечни лимити за коришћење службених мобилних телефона:
1) за државне службенике на положају до износа 3.000,00 динара;
2) за државне службенике и намештенике до износа од 750,00 динара.
Директор својом одлуком, може због потребе посла, одобрити већи износ од износа
из предходног става.
Директор доноси одлуку на основу образложеног захтева лица из става 1. овог
члана.

Лица из става 1. тачка 3. овог члана, морају имати сагласност непосредног
руководиоца.
У изузетним и оправданим случајевима, за службена путовања у иностранство,
директор може одобрити износ већи од утврђеног.
Члан 4.
Месечно трошкови за коришћење службених мобилних телефона могу се
одобравати и лицима ангажованим по основу уговора о привременим и повременим
пословима. Висину месечних трошкова одређује Директор посебним решењем.
Члан 5.
На основу рачуна мобилног оператера и појединачне изјаве сваког запосленог или
другог радно ангажованог лица, који користи службени мобилни телефон, да прихвата
умањење плате у случају прекорачења износа одобреног у члану 3. ове директиве,
Управа даје налог да се запосленом умањи зарада за износ разлике између утврђеног
износа на име коришћења службеног мобилног телефона и рачуна за сваки месец.
Члан 6.
Група за кадровске и опште послове води евиденцију месечних трошкова за
коришћење службених мобилних телефона и овлашћена је да даје налог да се
запосленима и другим ангажованим лицима у Управи којим је одобрено коришћење
службеног мобилног телефона, од плате одбије износ којим су прекорачили одобрени
месечни трошак коришћења службеног мобилног телефона.
Члан 7.
Запослени који одбије да потпише изјаву, дужан је да врати службени број и
мобилни телефон.
Члан 8.
Ова директива ступа на снагу 30. децембра 2015. године.
У Београду, 10. новембар 2015. године.
В.Д. ДИРЕКТОРА
Зоран Васић

