Република Српска
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
Управни одбор
Број: 03/04-3.3267-3/18
Дана, 29.11.2018. године
На основу члана 7.став (3) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 94/15) и члана 26. Статута Универзитета,
Управни одбор Универзитета, на 21. сједници одржаној 29.11.2018. године, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о интерним контролама и интерним контролним
поступцима Универзитета у Бањој Луци
Члан 1.
Овим Правилником врши се измјена и допуне Правилника о интереним контролама и
интерним контролним поступцима Универзитета у Бањој Луци, број: 03/04-3.1256-9/12 од
07.06.2012. године,( у даљем тексту Правилник).
Члан 2.
У члану 4. Правилника иза ријечи „декана „ додају се ријечи „ директор института“.
Члан 3.
У члану 13. Правилника у ставу 1. ријечи „Руководилац службе за правне и кадровске
послове“ замјењују се ријечима „ Руководилац службе за правне , кадровске и
административне послове“ .
Члан 4.
У члану 14. Правилника у ставу 1. тачка 4. “уговор о допунском раду“ брише се.
У истом члану ставу 2. додаје се нова тачка 4. “уговор о допунском раду“.
Члан 5.
У члану 15. Правилника у ставу 1. ријечи „Руководилац службе за правне и кадровске
послове“ замјењују се ријечима „Руководилац службе за правне, кадровске и
административне послове“.
У истом члану у ставу 2. тачке 3. и 4. мијењају се и гласе:
„3. Служба финансија“,
„4. Служба рачуноводства“.
У истом члану Правилника у ставу 2. додаје се нова тачка 5. и гласи: „Служба за
правне, кадровске и административне послове“.

Члан 6.
У члану 18. Правилника у ставу 1. ријечи „Руководилац службе за административну
подршку органа управљања и Сената “ замјењују се ријечима „ Руководилац службе за
стручне послове “.
Члан 7.
У члану 33. у ставу 2. умјесто ријечи „Службе за финансије и рачуноводство „
замјењују се ријечима „ Служба финансија“.
Члан 8.
У члану 35. умјесто ријечи „Службе за финансије и рачуноводство „ замјењују се
ријечима „Служба финансија“.
Члан 9.
У члану 36.умјесто ријечи „ Инструкцијом о провођењу поступка јавне набавке и
извјештавању на Универзитету“ замјењује се ријечима „ Упутством о начину и реализацији
пројеката на Универзитету“.
Члан 10.
У члану 46. ријеч „секретар „ замјењује се ријечима „генерални секретар и додају
ријечи „ и финансијски директор“.
Члан 11.
У члану 48. ријеч „плата“ замјењује се ријечима „личних примања“.
Члан 12.
У члану 50. став 1. ријеч „плата“ замјењује се ријечима „лична примања“, а ријечи
„Служба - за финансије и рачуноводство“ замјењују се ријечима „Службе финансија“.
Члан 13.
У члану 58. став 3. ријечи „Службе за финансије и рачуноводство„ замјењује се
ријечима „Служба финансија“.
Члан 14.
У члану 60. ријечи „Службе за финансије и рачуноводство„ замјењује се ријечима
„Служба финансија“.
Члан 15.
Члан 66. мијења се и гласи:
„Трошкови фиксних и мобилних телефона регулишу се на нивоу организационих јединица“.

Члан 16.
Члан 73. мијења се и гласи:
Анализу пређених километара и утрошка горива по пређеном километру за свако возило
вршиће се у складу са Правилником о коришћењу службених возила на Универзитету у
Бањој Луци од 23.12.2016.године.
Члан 17.
У члану 93.став 1.ријеч „Одјељење“ замјењује се са ријечи „Јединица“,
у истом члану став 4. „Одјељење“ замјењује се са ријечи „Јединица“.

Овај Правилник о допунама и измјенама Правилника о интерним контролама и
интерним контролним поступцима Универзитета у Бањој Луци ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања на веб страници Универзитета.

Достављено:
1. Свим факултетима/Академији/Институту,
2. Генералном секретару,
3. Финансијском директору,
4. а/а.
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