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                                                          Бања Лука, новембар 2022. године 



На основу члана 51. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 
Српскеˮ, број: 67/20) и члана 24. Статута Универзитета у Бањој Луци, Управни одбор 
Универзитета у Бањој Луци, на 18. сједници одржаној дана 28. 11. 2022. године,                       
д о н о с и  

 
                                                П Р А В И Л Н И К 
     о поклонима и репрезентацији на Универзитету у Бањој Луци 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

                                                                     Члан 1. 

Овим правилником ближе се утврђују набавка поклона, право на кориштење     
репрезентације, корисници репрезентације, висина трошкова репрезентације, 
евиденције о поклонима и друга питања која се односе на начин кориштења средстава 
репрезентације у службене сврхе. 

 

II ПОКЛОНИ 

                                                                      Члан 2. 

Под поклоном подразумијевају се робе са симболом Универзитета, односно 
чланице Универзитета, умјетничке слике, књиге, цвијеће и други симболичан поклон 
који се даје без накнаде. 

Приликом појединачне набавке робе, умјетничке слике или књиге као поклона, 
ректор, односно декан/директор чланице Универзитета доноси одлуку о набавци у којој 
се наводи одобрени износ средстава, разлог набавке и за кога се врши набавка. 

Приликом набавке цвијећа или другог симболичног поклона, на полеђини рачуна 
сачињава се забиљешка за кога је извршена набавка и којим поводом. 

 
III ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  
 
                                                                        Члан 3. 

Право на трошкове репрезентације имају ректор, предсједник Управног одбора, 
проректори, финансијски директор, генерални секретар, декани/директор чланице 
Универзитета, а остали запослени могу користити угоститељске услуге на терет 
репрезентације уз претходно одобрење ректора, односно декана/директора чланице 
Универзитета. 

Трошкови репрезентације могу се користити до висине износа који је планиран у 
Финансијском плану Универзитета, односно чланице Универзитета за ту годину. 

                                                                         Члан 4. 
Средства за плаћање трошкова репрезентације и набавке поклона се могу 

планирати до 2% остварених властитих прихода (Фонд 02) и прихода од грантова 
(Фонда 03) на нивоу Универзитета, односно чланице Универзитета. 



 
IV ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗВЈЕШТАЈИ 
 
                                                                           Члан 5. 

Евиденција о набавкама поклона и евиденција о утрошеним средствима за 
поклоне и репрезентацију води се на нивоу Универзитета и чланице Универзитета у 
складу са Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 
 
                                                                            Члан 6. 

На основу евиденција из члана 5. овог правилника руководство чланице 
Универзитета у обавези је да врши контролу утрошених средстава своје чланице на 
поклоне и репрезентацију, да не прелази праг дефинисан чланом 4. овог правилника. 
 
 
                                                                           Члан 7.  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на веб-страници 
Универзитета у Бањој Луци. 
 
 
Број:  03/04-3.2454-4/22                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 28. 11. 2022. године                  УПРАВНОГ ОДБОРА 

                                                                                                       Проф. др Рајко Гњато с.р. 

 
 

               

 
 

 


