
Temeljem članka 55a. stavak 2. točka 17. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski 
glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. i 16/09.), Župan Osječko-
baranjske županije donio je 2. veljače 2011. godine 
 
 
 

P R A V I L N I K 
 

o naknadi troškova korištenja privatnih 
mobilnih telefonskih aparata u službene svrhe 

i korištenju mobilnih telefonskih aparata 
u vlasništvu Osječko-baranjske županije 

 
 

Članak 1. 
 

Ovim Pravilnikom uređuje se naknada za troškove korištenja privatnih mobilnih telefonskih 
aparata u službene svrhe i korištenje mobilnih telefonskih aparata u vlasništvu Osječko-baranjske 
županije (nastavno: službeni mobilni telefonski aparati). 
 
 

Članak 2. 
 

Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na 
muške i ženske osobe. 
 
 

Članak 3. 
 

Pravo na mjesečnu naknadu za troškove korištenja privatnih mobilnih telefonskih aparata u 
službene svrhe u paušalnom iznosu od 300,00 kn imaju potpredsjednici Skupštine Osječko-baranjske 
županije. 
 

Iznos naknade iz prethodnog stavka Osječko-baranjska županija isplaćivat će mjesečno na 
žiro-račue osoba koje ostvaruju to pravo, do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. 
 
 

Članak 4. 
 

Predsjednik Skupštine Osječko-baranjske županije, župan, zamjenici župana, pročelnici 
upravnih tijela Osječko-baranjske županije i zaposlenici upravnih tijela Osječko-baranjske županije, za 
potrebe službe koristit će službene mobilne telefonske aparate umrežene u jedinstvenu virtualnu 
privatnu mrežu (VPN) Osječko-baranjske županije. 
 
 

Članak 5. 
 

Osječko-baranjska županija snosit će troškove telefonskih razgovora za korisnike službenih 
mobilnih telefonskih aparata do visine sljedećih mjesečnih iznosa: 
- do 2.000,00 kn, za župana i zamjenike župana 
- do 1.000,00 kn, za predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije, pročelnike upravnih 

tijela i pomoćnika tajnika - voditelja Kabineta župana 
- do 500,00 kn, za pomoćnike pročelnika upravnih tijela i voditelja Jedinice unutarnje revizije 
- do 300,00 kn, za ostale korisnike. 



Ako korisnik službenog mobilnog telefona bude imao veći trošak telefoniranja od iznosa 
navedenog u prethodnom stavku, obvezan je razliku troškova nadoknaditi Osječko-baranjskoj 
županiji. 
 

Iznimno, pojedinom korisniku iz kategorije "ostali korisnici" župan može priznati troškove 
telefonskih razgovora u većem iznosu od propisanog, ako utvrdi opravdanost takvih troškova u 
konkretnom slučaju. 
 
 

Članak 6. 
 

O broju službenih mobilnih telefonskih uređaja koje će koristiti pojedino upravno tijelo 
Osječko-baranjske županije odlučuje župan na prijedlog pročelnika upravnog tijela. 
 
 

Članak 7. 
 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o naknadi troškova korištenja 
privatnih mobilnih telefonskih aparata u službene svrhe i korištenju mobilnih telefonskih aparata u 
vlasništvu Osječko-baranjske županije (''Županijski glasnik'' broj 2/05., 1/06., 3/08. i 13/08.). 
 
 

Članak 8. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 
 
 
 
Klasa: 121-01/11-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-02-11-2 
 
Osijek, 2. veljače 2011. 
 
 
 
 Župan 
 
 dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r. 
 
 


