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Бања Лука, 18.04.2013. године 



 

 На основу члана 62. и члана 139. Закона о високом образовању („Службени 

гласник Републике Српске“, број 73/10, 104/11 и 84/12), члана 26. став 1) тачка 2) и 

члана 176. Статута Универзитета у Бањој Луци и приједлога ректора Универзитета, 

Управни одбор Универзитета на 51. сједници одржаној дана 18.04.2013. године, доноси  

 

 

П Р А В И Л Н И К 

о стицању, расподјели и коришћењу властитих прихода и прихода од 

грантова (помоћи) 
 

Члан 1. 

 

Овим Правилником  утврђују се властити приходи и приходи од грантова 

(помоћи),  мјерила за расподјелу и њихово коришћење од стране факултета, Академије 

умјетности и Ректората Универзитета у Бањој Луци. 

 

Члан 2. 

 

Под властитим приходима које остварује Универзитет у Бањој Луци, односно 

факултети, Академија умјетности и Ректорат у његовом  саставу, у смислу овог 

Правилника, подразумијевају  се: 

 

1. школарина - економски код 722512, 722533, 722534, 722535 и 722551, са 

позивом на број  222; 

2. уписнина (упис семестра, административни трошкови уписа, накнада за 

неположене испите студената који обнављају годину, накнада за комисијске 

испите, накнада штампање диплома и трошкови промоције) - економски код 

722512, 722533, 722534, 722535 и 722551, са позивом на број 333; 

3. приходи остварени по основу реализације научно-истраживачких пројеката -  

економски код 722531; 

4. приходи од организовања научно-стручних скупова и умјетничко-стваралачког 

рада - економски код 722532 и 722536; 

5. приходи остварени израдом стручних студија и пројеката, пружањем услуга 

надзора, издавањем атеста, као и других стручних услуга које немају карактер 

научно-истраживачког или умјетничко-стваралачког рада и издавачке 

дјелатности - економски код 722537; 

6. приходи од издавачке дјелатности - економски код 722538 и 722547; 

7. приходи од еквиваленције диплома - економски код 722541; 

8. приходи од едукација које се не сматрају образовањем првог циклуса (обуке, 

курсеви, специјализација, стручни испити и сл.) - економски код 722542; 

9. приходи остварени од закупа - економски код 722543; 

10. приходи остварени израдом софтвера - економски код 722544; 

11. приходи од консултантских услуга - економски код 722545; 

12. приходи од пружања услуга овлаштених лабораторија - економски код 722548; 

13. остали приходи - економски код 722539, 722546 и 722549.  

 

 

 

 



 

Члан 3. 

 

Под приходима од грантова (помоћи) које прими Универзитет у Бањој Луци, 

односно факултети, Академија умјетности и Ректорат у његовом саставу, у смислу овог 

Правилника, подразумијевају се: 

 

1. текући грантови из иностранства - економски код 731111, 731112 и 731119; 

2. капитални грантови из иностранства - економски код 731121, 731122 и 

731129; 

3. текући грантови из земље - економски код 731211, 731212 и 731219; 

4. капитални грантови из земље - економски код 731221, 731222 и 731229. 

 

Члан 4. 

 

Приходи из члана 2. уплаћиваће се на Рачун за посебне намјене - властити 

приходи Универзитета у Бањој Луци. 

Приходи из члана 3. уплаћиваће се на Рачун за посебне намјене – приходи од 

грантова Универзитета у Бањој Луци. 

Наплата властитих прихода и прихода од грантова (помоћи) вршиће се на начин 

утврђен Процедуром уплата прихода институција високог образовања донешеном од 

стране Министарства финансија Републике Српске.. 

 

Члан 5. 

 

Приходи из члана 2. тачке 4.,6. и 7. припадају у потпуности факултетима, 

Академији умјетности или Ректорату који их је остварио. 

 

Приходи из члана 2. тачка 1. и 9. распоређују се : 

-    80 %  факултету, Академији умјетности или Ректорату који их је остварио, 

      -    20 %  за заједничке потребе Универзитета. 

 

Приходи из члана 2. тачке 2. распоређују се: 

- 50 %  факултету, Академији умјетности или Ректорату који их је остварио,   

- 50 %  за заједничке потребе Универзитета. 

 

Приходи из члана 2. тачке 3., 5., 10., 11. и 12. распоређују се: 

- 95 %  факултету, Академији умјетности или Ректорату који их је остварио, 

-  5 %  за заједничке потребе Универзитета . 

 

Приходи из члана 2. тачке 8. распоређују се: 

- 90 %  факултету, Академији умјетности или Ректорату који их је остварио,    

- 10 %  за заједничке потребе Универзитета.  

 

Приходи из члана 2. тачке 13. распоређују се према њиховој намјени која 

произилази из основа њиховог стицања или према појединачној одлуци ректора 

Универзитета. 

 

Из сваког појединачно оствареног прихода, без ПДВ-а, из члана 2. тачка 5., 10., 

11. и 12. овог Правилника, издваја се најмање 20 % за јачање материјално-техничке 

основе факултета, Академије умјетности или Ректората који их је остварио. 



 

Члан 6. 

 

Приходи из члана 3. тачке 1., 2., 3. и 4. припадају у цјелости факултету, 

Академији умјетности или Ректорату који их је остварио. 

 

Члан 7. 

 

Средства из члана 5., издвојена за подмиривање заједничких трошкова 

пословања Универзитета, користиће се према годишњем Финансијском плану, који на 

приједлог ректора, доноси Управни одбор Универзитета.   

 

Члан 8. 

 

Научно-наставничка вијећа факултета и Академије умјетности, на приједлог 

декана, су дужна донијети Правилник о коришћењу припадајућег дијела властитих 

средстава из члана 5. овог Правилника у року од 30 дана од дана доношења овог 

Правилника. 

Ректор, финансијски директор и декани факултета и Академије умјетности су 

одговорни за законито стицање и коришћење властитих прихода Универзитета, 

односно организационих јединица којим руководе. 

  

Члан 9. 

 

Обрачун и пренос средстава према члану 5. Правилника врши Сектор за 

материјално-финансијске послове , најкасније до 15. у мјесецу за претходни мјесец.  

Сектор за материјално-финансијске послове је дужан достављати мјесечни 

извјештај о обрачуну и преносу властитих прихода и грантова деканима факултета и 

Академије умјетности.  

 

Члан 10. 

 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о стицању, 

расподјели и коришћењу властитих прихода, број: 05-3741-XXIII-2/10 од 16.07.2010. 

године, измјене и допуне овог Правилника, број: 04-1265-XXVIII-4.1/11 од 29.03.2011. 

године, број: 04-2966-XXX-3/11 од 15.07.2011. године и број: 03/04-3.906-4/12 од 

28.03.2012. године. 

 

Члан  11. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 

01.05.2013.године. 

 

 

Број: 03/04-3.1387-2/13         
                      

           ПРЕДСЈЕДНИК 

                УПРАВНОГ ОДБОРА  

 

           Проф. др Горан Трбић, с.р. 
 


