УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
УПРАВНИ ОДБОР

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О СТИЦАЊУ, РАСПОДЈЕЛИ И
КОРИШЋЕЊУ ВЛАСТИТИХ ПРИХОДА И ПРИХОДА ОД
ГРАНТОВА (ПОМОЋИ)

Бања Лука, 19.03.2019. године
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На основу члана 62. и члана 139. став 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник Републике Српске“, број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18), члана
26. тачка 2. и члана 176. Статута Универзитета у Бањој Луци и приједлога ректора
Универзитета у Бањој Луци, Управни одбор Универзитета на 26. сједници одржаној
19.03.2019. године, доноси

ПРАВИЛНИК
o измјени Правилника о стицању, расподјели и коришћењу властитих прихода и
прихода од грантова (помоћи)
Члан 1.
Овим Правилником врше се измјене Правилника о стицању, расподјели и
коришћењу властитих прихода и прихода од грантова (помоћи), (у даљем тексту:
Правилника), број: 03/04-3.1387-2/13 од 18.04.2013. године.
Члан 2.
Члан 2. Правилника мијења се и гласи:
„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 ;
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 ;
3) приходи остварени по основу реализације научно-истраживачких пројеката економски код ;
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) приходи од пружања здравствених услуга – економски код 722561, 722565,
722569, 722571 и 722576;
14) остали приходи - економски код 722539, 722546 и 722549.“
Члан 3 .
Члан 5. Правилника мијења се и гласи:
„Приходи из члана 2. тачке 4, 6. и 7. припадају у потпуности факултетима,
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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, 12. и 13. 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 14. 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,
12 и 13. овог Правилника, издваја се најмање 20% за јачање материјално-техничке
основе факултета, Академије умјетности или Ректората који их је остварио.“
Члан 4.
Правилник о измјени Правилника о стицању, расподјели и коришћењу властитих
прихода и прихода од грантова (помоћи) ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
на веб страници Универзитета у Бањој Луци.

Број: 03/04-3.593-3-1/19

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ
ОДБОРА
Проф. др Рајко Гњато, с.р.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ
ПРАВИЛНИКА О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О СТИЦАЊУ, РАСПОДЈЕЛИ И
КОРИШЋЕЊУ ВЛАСТИТИХ ПРИХОДА И ПРИХОДА ОД ГРАНТОВА (ПОМОЋИ)
I – ПРАВНИ ОСНОВ
Правилник о измјени Правилника о стицању, расподјели и коришћењу властитих
прихода и прихода од грантова (помоћи) на Универзитету у Бањој Луци доноси се на
основу члана 62. став (1) тачка б) Закона о високом образовању („Службени гласник
Републике Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18) и члана 26.
Статута Универзитета у Бањој Луци, а на приједлог финансијског директора Универзитета
у Бањој Луци.
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О
СТИЦАЊУ, РАСПОДЈЕЛИ И КОРИШЋЕЊУ ВЛАСТИТИХ ПРИХОДА И
ПРИХОДА ОД ГРАНТОВА (ПОМОЋИ)
Управни одбор Универзитета у Бањој Луци је на 21. сједници одржаној дана
29.11.2018. године донио Правилник о измјенама и допунама правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци, у који су
уврштена три нова Специјалистичка центра на Медицинском факултету Универзитета у
Бањој Луци, и то: Специјалистички центар „Дентална клиника“, Медицински
специјалистички центар и Центар за биомедицинска истраживања.
Доношењу Правилника о измјени Правилника о стицању, расподјели и коришћењу
властитих прихода и прихода од грантова (помоћи) приступило се ради категоризације и
додјеле шифри приходима који ће бити остварени у наведеним Специјалистичким
центрима на Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци.
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