
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
 УПРАВНИ ОДБОР 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 
 О КОРИШЋЕЊУ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА НА 

УНИВЕРЗИТЕТУ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Бања Лука, 22.07.2020. године 



2 

 

На основу члана 51. став 1. тачка 17), а у вези са чланом 122. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број:  6 7 /20) и члана 2 6 . Статута 
Универзитета у Бањој Луци, Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 48. 
сједници, одржаној 22.07.2020. године, д о н и о ј е 
 
 

ПРАВИЛНИК 
О КОРИШЋЕЊУ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА  

НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
 

 
Члан 1. 

Правилником о коришћењу мобилног телефона на Универзитету у Бањој Луци (у 
даљем тексту: Правилник) утврђује се право на коришћење мобилног телефона за 
обављање службених послова, носиоци права коришћења мобилног телефона, максимални 
мјесечни износ трошкова коришћења мобилног телефона и други услови коришћења 
мобилног телефона у службене сврхе на Универзитету у Бањој Луци (у даљем тексту: 
Универзитет). 
 

Члан 2. 
Право на коришћење мобилног телефона подразумијева коришћење мобилног 

телефона са припадајућом СИМ картицом и пратећом опремом за обављање службених 
послова, те право признавања мјесечних трошкова коришћења мобилног телефона које 
сноси Универзитет, односно организациона јединица Универзитета. 
 

Члан 3. 
 Право на стварање финансијских обавеза по основу коришћења мобилног телефона 
имају: 

1) ректор Универзитета, проректори, предсједник Управног одбора Универзитета, 
декан факултета/Академије умјетности и директор Института за генетичке ресурсе, 
генерални секретар, финансијски директор, у максималном мјесечном износу до 
100,00 КМ; 

2) друга лица која су запослена на Универзитету у Бањој Луци, у максималном 
мјесечном износу до 50,00 КМ. 

Трошкови коришћења мобилног телефона утврђују се у бруто износу, односно са 
укљученим трошковима претплате и порезом на додату вриједност (ПДВ). 
 

Члан 4. 
Ректор Универзитета, декан/директор факултета/Академије умјетности/Института 

ће посебном одлуком одредити лица која имају право на трошкове коришћења мобилног 
телефона.  

Доносиоци одлука из претходног става овог члана су приликом одлучивања 
обавезни да се придржавају уредби, одлука, закључака или смјерница Владе Републике 
Српске који се односе на трошкове коришћења мобилних телефона.  
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Члан 5. 
Лица, којима је одлуком надлежног органа из претходног члана одобрено стварање 

обавеза по основу коришћења мобилних телефона, обавезна су да у року од 5 дана од 
пријема одлуке из претходног члана потпишу изјаву којом потврђују да су упознати са 
висином одобрених средстава за трошкове коришћења мобилних телефона и којом дају 
сагласност Универзитету да се изврши обустава на њиховим личним примањима по 
основу евентуалних прекорачења дозвољених трошкова коришћења мобилног телефона. 

Евентуална прекорачења мјесечног лимита средстава за трошкове коришћења 
мобилног телефона се обустављају на плати запосленог, сходно изјави из претходног 
става. 
 

Члан 6. 
Средства за финансирање трошкова коришћења мобилних телефона предвиђају се 

финансијским планом организационе јединице за одговарајућу календарску годину и 
подмирују се из изворних прихода организационе јединице Универзитета. 
 

Члан 7. 
 Надзор над примјеном одредби овог Правилника врши Секретаријат Универзитета 
у Бањој Луци. 
 

Члан 8. 
Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе Правилник о коришћењу 

службеног мобилног телефона на Универзитету у Бањој Луци, број: 03/04-3.171-5/20 од 
31.01.2020. године и Правилник о измјени Правилника о коришћењу службеног мобилног 
телефона на Универзитету у Бањој Луци број: 03/04-3.528-3/20 од 04.03.2020. године. 

 
Члан 9. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на веб страници 
Универзитета у Бањој Луци. 
 

 
                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                      УПРАВНОГ ОДБОРА 

Број: 03/04-3.1595-1/20 
Дана: 22.07.2020. године 

                                                                                            Проф. др Рајко Гњато, с.р. 


