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 Бања Лука, децембар 2022. године 



На основу члана 51. став (1) тачка 17), а у вези са чланом 122. Закона о високом 
образовању („Службени гласник Републике Српске”, број: 67/20) и члана 24. Статута 
Универзитета у Бањој Луци, Управни одбор Универзитета у Бањој Луци, на својој                        
19. сједници, одржаној 26. 12. 2022. године, д о н о с и 
  
  

ПРАВИЛНИК  
О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНОГ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА   

НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БАЊОЈ ЛУЦИ  
  

Члан 1.  
Правилником о коришћењу службеног мобилног телефона на Универзитету у Бањој 

Луци (у даљем тексту: Правилник) утврђују 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 чланица Универзитета.  
  

Члан 3.  
Право на стварање финансијских обавеза по основу коришћења службеног мобилног 

телефона имају:  
1) ректор Универзитета, проректори, предсједник Управног одбора Универзитета, 

декан/директор чланице Универзитета, генерални секретар и финансијски директор, у 
максималном мјесечном износу до 100,00 КМ;  

2) друга лица која су запослена на Универзитету у Бањој Луци, а имајући у виду 
специфичност и сложеност појединих послова и задатака које лице обавља, 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 чланице Универзитета посебном одлуком ће 

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.  

 
 
 



Члан 5.  
Лица којима је одлуком одобрено стварање обавеза по основу коришћења мобилног 

телефона обавезна су да у року од 5 дана од пријема одлуке 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 обустављају се на плати запосленог, сходно изјави из претходног става. 

У случају престанка радног односа, одласка у пензију као и промјене радног мјеста, 
радник којем је одобрено коришћење службеног мобилног телефона је у обавези да 
обавијести референте за рачуноводствене послове своје чланице као и Сектор материјално-
финансијских послова Ректората у року од 15 дана прије наведене промјене.  
  

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

финансијским планом чланице Универзитета за одговарајућу календарску годину и 
подмирују се из остварених прихода чланице Универзитета.  

Обрачун и праћење трошкова насталих кориштењем службених мобилних телефона 
врши се у Ректорату у Сектору материјално-финансијских послова, а у оквиру чланица 
Универзитета врше их референти за рачуноводствене послове чланице.  

Руководство чланице Универзитета врши контролу висине остварених трошкова 
употребе службених мобилних телефона, као и контролу да ли се за евентуалне прекорачене 
лимите врши обустава на личним примањима радника.  
 

Члан 7.  
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о коришћењу 

службеног мобилног телефона, број: 03/04-3.1595-1/20 од 22. 7. 2020. године. 
 

Члан 8.  
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на веб-страници 

Универзитета у Бањој Луци.    
 

 
                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                                        УПРАВНОГ ОДБОРА  
Број: 03/04-3.2701-1/22 
Дана, 26. 12. 2022. године                                                                   Проф. др Рајко Гњато с.р. 

 


