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IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina –   Odgovorni 

urednik:  Ante Mamut –  PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel Općine Marina 
 

 Na temelju članka 46. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina 05/21) 

te članka 4. stavka 2 i članka 27. Pravilnika o korištenju službenih automobila, mobilnih 

telefona i službenim putovanjima (Službeni glasnik Općine Marina broj 19/21) Općinski 

načelnik donosi 

 

 

ODLUKU O KORIŠTENJU SLUŽBENIH VOZILA 

 I MOBILNIH TELEFONA 

 

Članak 1. 

Daju se na korištenje službena vozila za službene potrebe uz osobe navedene u članku 4. stavku 

1 Pravilnika o korištenju službenih automobila, mobilnih telefona i službenim putovanjima 

(Službeni glasnik Općine Marina broj 19/21) i sljedećim osobama: 

 

-predsjedniku Općinskog vijeća Općine Marina 

-vijećnicima  

-posebnim savjetnicima načelnika. 

 

Članak 2. 

Određuje se pravo na korištenje službenog mobilnog telefona uz osobe navedene u članku 27. 

stavku 1 Pravilnika o korištenju službenih automobila, mobilnih telefona i službenim 

putovanjima (Službeni glasnik Općine Marina broj 19/21) sljedećim osobama: 

 

-svim službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina  

- vijećnicima 

- posebnim savjetnicima načelnika 

- drugim osobama koje odredi načelnik 

 

Članak 3. 

Osobe iz članka 2. ove odluke priznati će se telefonski troškovi u tuzemstvu i inozemstvu do 

sljedeće visine: 

- pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela – do 304,00 kune mjesečne naknade bez PDV-

a 

- predsjedniku vijeća- do 304,00 kune mjesečne naknade bez PDV-a 

- službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina- do 

168,00 kune mjesečne naknade bez PDV-a 

- posebnim savjetnicima načelnika -do najviše 304,00 kn mjesečne naknade bez PDV-a 

- drugim osobama koje načelnik odredi- do 168,00 kuna mjesečne naknade bez PDV-a 

 

Sukladno članku 28. stavku 2 Pravilnika o korištenju službenih automobila, mobilnih 

telefona i službenim putovanjima (Službeni glasnik Općine Marina broj 19/21) razliku 

telefonskih troškova iznad odobrenog iznosa iz stavka 1 ovog članka dužan je podmiriti svaki 

korisnik mobilnog telefona po ispostavljenom računu. 

 

Članak 4. 

Na osobe navedene u ovoj Odluci primjenjuju se i sve ostale odredbe Pravilnika o 

korištenju službenih automobila, mobilnih telefona i službenim putovanjima (Službeni glasnik 

Općine Marina broj 19/21) u pogledu prava i obveza propisanih navedenim Pravilnikom. 
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Članak 5. 

Popis osoba navedenih u ovoj Odluci koji će sadržavati osobne podatke istih, što 

uključuje ime i prezime, telefonski broj koji će imenovana osoba moći koristiti te radno mjesto 

ili funkciju koju obnaša dostaviti će se računovodstvu Općine Marina zbog evidencije i 

obračuna troškova. 

Popis osoba iz stavka 1 ovog članka neće biti javno objavljen sukladno Uredbi (EU) 

2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s 

obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage 

Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka SL EU L119). 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u Službenom glasniku 

Općine Marina. 

 

KLASA: 022-02/21-00/05 

URBROJ: 2184/02-02/01-21-1 

Marina, 24. lipnja 2021. godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE MARINA 

 

 

Općinski načelnik: 

 

                      Ante Mamut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


