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V Реализација службених путовања у оквиру међународних и националних 
пројеката 

Члан 17. 
(1) Службено путовање, у смислу овог Правилника, је путовање на које се упућује лице 

ангажовано на пројекту да изврши службени посао за потребе реализације пројекта 
ван мјеста рада. 

(2) Службено путовање у земљи, у смислу овог Правилника, је службено путовање из 
става 1. овог члана које се у реализује из једног мјеста у друго мјесто на територији 
Републике Српске, односно на територији Босне и Херцеговине. 

(3) Службено путовање у иностранство, у смислу овог Правилника, је службено путовање 
из става 1. овог члана које се реализује из Републике Српске, односно Босне и 
Херцеговине у страну државу и обратно, као и путовање које се реализује из једне 
стране државе у другу страну државу и из једног мјеста у друго мјесто на територији 
стране државе. 

(4) Службено путовање у земљи за потребе обављање службених послова из става 1. овог 
члана врши се на основу путног налога за службено путовање, а службени пут у 
иностранство за потребе обављање службених послова из става 1. овог члана врши се 
на основу одлуке надлежног органа Универзитета и налога за службено путовање.  

(5) За потребе обављања послова из оквира пројектних активности налог за службено 
путовање у земљи издаје ректор Универзитета, односно по овлашћењу ректора 
Универзитета проректор за науку, истраживање и развој и проректор за међународну 
сарадњу и осигурање квалитета. 

(6) За потребе обављања послова из оквира пројектних активности у иностранству, 
одлуку о службеном путовању у иностранство доноси ректор Универзитета, а налог за 
службено путовање у иностранство издаје ректор Универзитета, односно по 
овлашћењу ректора Универзитета проректор за науку, истраживање и развој и 
проректор за међународну сарадњу и осигурање квалитета. 

 
Члан 18. 

(1) Лица ангажована на пројекту се на службена путовања из члана 17. став 1. овог 
Правилника упућују на захтјев руководиоца пројекта. 

(2) Руководилац пројекта захтјев из става 1. овог члана упућује ректору Универзитета, 
путем Канцеларије проректора за науку, истраживање и развој. 

(3) Уз захтјев из става 1. овог члана руководилац пројекта доставља изјаву да ли су 
средства за трошкове службеног путовања обезбјеђена у буџету пројекта, те наводи 
податак о планираном износу трошкова путовања.  

(4) Ректор Универзитета одобрава или не одобрава службено путовање из члана 17. став 
1. овог Правилника по претходно прибављеном мишљењу проректора за науку, 
истраживање и развој и проректора за међународну сарадњу и осигурање квалитета. 

(5) Уколико се одобри службено путовање, издаје се путни налог за службено путовање. 
(6) Уколико се ради о службеном путовању у иностранство, прије издавања путног 

налога, ректор Универзитета доноси одлуку о упућивању на службено путовање у 
иностранство. 

(7) Одлука о упућивању на службено путовање из става 5. овог члана садржи име и 
презиме лица које се упућује на службено путовање, државу, мјесто путовања, разлог 
путовања, период трајања службеног путовања, извор финансирања путовања (по 
правилу, средстава међународног или националног пројекта) и евентуално друге 
податке (нпр. напомена о обезбјеђености смјештаја и исхране, износ аконтације 
уколико се уплаћује аконтација, врста превозног средства које се користи и сл). 










