
 Република Српска  
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
              Управни одбор 
 
Број: 03/04-3.3008-4/16 
Дана, 18.10.2016. године 
 
 На основу члана 26. Статута Универзитета у Бањој Луци, а након разматрања 
Приједлога мјера и активности са циљем побољшања финансијског пословања Универзитета 
у Бањој Луци, Управни одбор Универзитета, на 48. сједници одржаној 18.10.2016. године, 
донио је 

 
О Д Л У К У 

 
 

1. Усваја се Програм мјера и активности на побољшању материјално-финансијског 
стања и одговорности у располагању финансијским средствима Универзитета у 
Бањој Луци. 
 

2. Саставни дио ове Одлуке је Програм мјера и активности на побољшању 
материјално-финансијског стања и одговорности у располагању финансијским 
средствима Универзитета у Бањој Луци. 

 
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Управни одбор Универзитета је, након разматрања Приједлога мјера и активности на 
побољшању материјално-финансијског стања и одговорности у располагању финансијским 
средствима Универзитета у Бањој Луци, те Закључка Проширеног колегијума и 
организационих јединица о усвајању Приједлога мјера и активности на побољшању 
материјално-финансијског стања и одговорности у располагању финансијским средствима 
Универзитета у Бањој Луци, усвојио Закључак као у диспозитиву. 
 
 
 
 
Достављено:                          ПРЕДСЈЕДНИК 
1. Свим факултетима/Академији/Институту,                    УПРАВНОГ ОДБОРА 
2. Ректору Универзитета,            
3. Проректорима Универзитета,                    Проф. др Миле Дмичић, с.р.  
4. Генералном секретару, 
5. Финансијском директору, 
6. а/а.   



Република Српска  
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

Управни одбор 
 

Број: 03/04-3.3008-4/16  
Дана, 18.10.2016. године 
 

На основу Извјештаја о финансијском пословању Универзитета у Бањој Луци за период 
01.01.-30.06.2016. године, а с циљем побољшања материјално-финансијске стабилности и 
пословања до краја 2016. године и у 2017. години, на приједлог ректора Универзитета, Управни 
одбор Универзитета у Бањој Луци, на  48. сједници одржаној 18.10.2016. године,  у с в о ј и о  ј е 

 
ПРОГРАМ МЈЕРА И АКТИВНОСТИ 

 
НА ПОБОЉШАЊУ МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКОГ СТАЊА И 

ОДГОВОРНОСТИ У РАСПОЛАГАЊУ ФИНАНСИЈСКИМ СРЕДСТВИМА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 

 
 

1. У циљу побољшања материјално-финансијског стања и одговорности у располагању 
финансијским средствима Универзитета у Бањој Луци неопходно је да факултети/ 
Академија и Институт за генетичке ресурсе, у складу са својим надлежностима, као и 
досадашњим квалитетним и ефектним облицима стицања властитих прихода, организују 
и проводе научно-истраживачке, пројектне, програмске и друге активности, на основу 
којих ће стицати финансијска средства и повећавати властите приходе, који ће бити у 
функцији њихових основних дјелатности.  
 

2. На основу претходно усвојених програма  штедње  свих  организационих јединица  
Универзитета донесених од стране наставно-научних вијећа факултета, односно наставно-
умјетничког вијећа Академије умјетности, усвојити Програм штедње на нивоу 
Универзитета кроз чију реализацију ће се смањити режијски и материјални трошкови за 5 
% у односу на годишње планиране трошкове. 
Рок за реализацију: октобар 2016. године. 

 
3. Уз претходно разматрање на сједници Проширеног колегијума Универзитета, усвојити 

нови План јавних набавки на Универзитету у 2016. години, с циљем одустајања од 
појединих набавки у текућој години и преусмјерењу остварених средстава на позиције за 
лична примања и режијске трошкове у вриједности око 400.000 КМ. 
Рок за реализацију: октобар 2016. године. 

 
4. Уз претходно разматрање на сједници Проширеног колегијума Универзитета, усвојити 

Измјене и допуне Правилника о стицању, расподјели и коришћењу властитих прихода и 
прихода од грантова Универзитета, с циљем повећања стопа издвајања за обезбјеђење 
средстава за финансирање режијских и материјалних трошкова (расхода за робе и услуге) 
организационих јединица и обезбјеђење средстава за заједничке потребе, којим би се 
финансирала лична примања запослених изнад буџетом одобрених средстава за ове 
намјене. Наведеним измјенама би требали додатно, за заједничке потребе, обезбиједили 
на годишњем нивоу око 1.000.000 КМ. 
Рок за реализацију: новембар 2016. године. 

 
5. Инсистирати на доношењу Измјена и допуна Правилника о финансирању јавних 

високошколских установа од стране министра просвјете и културе Републике Српске, 
којим ће се јасно утврдити обавезе буџетског финансирања рада изнад нормативног 
оптерећења и расхода на јавним високошколским установама. 
Рок за реализацију: октобар 2016. године. 

 
 



6. Усвојити измјене Финансијског плана Универзитета за 2016. годину, како бисмо  из 
других извора обезбиједили недостајућа финансијска средства за редовност исплата плата 
и накнада према запосленим и  ангажованим радницима у 2016. години, имајући у виду 
да Влада Републике Српске није одобрила планирано повећање школарине за академску 
2016/2017. годину, те да смо смањили основицу за обрачун трошкова обнове студијске 
године.  
Рок за реализацију: након усвајања Ребаланса Републике Српске за 2016. годину. 
 

7. Утврдити Приједлог новог Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста 
на Универзитету у Бањој Луци на основу којег ће се утврдити стандарди и критеријуми 
остваривања организације, структуре, обављање послова и задатака, услови, поступци и 
процедуре запошљавања и извори финансирања рада на Универзитету.  
У том смислу, потребно је зауставити ново запошљавање и све видове новог радног  
ангажовања, осим у случајевима неопходне замјене због одласка радника у пензију или 
отказа уговора о раду, до усвајања наведеног Правилника.  
Рок за реализацију: октобар 2016. године.  

 
8. Приликом утврђивања ЈIисте одговорних наставника и сарадника за наредну академску 

годину, максимално редуковати ангажовање наставника и сарадника у допунски радни 
однос и хонорарно ангажовање гостујућих наставника, како би се свим запосленим у 
сталном радном односу обезбиједило пуно нормативно радно ангажовање, у складу са 
Правилником о нормативима и стандардима за финансирање јавних високошколских 
установа. 
Рок за реализацију: октобар 2016. године. 

 
9. Усвојити измјене Правилника о интерним контролним поступцима, с циљем јасног 

дефинисања бриге о заједничкој имовини и изворима њеног финансирања, а како бисмо 
остварили значајније уштеде и обезбиједили јачање финансијске дисциплине и контроле 
на свим нивоима руковођења и рада на Универзитету и његовим организационим 
јединицама. Рок за реализацију: новембар 2016. године.  
 

10. Иницирати да Проширени колегијум разматра питање ревизије студијских програма на 
Универзитету, с циљем рационализације и смањења њиховог садашњег броја, што ће 
директно утицати на висину расхода за накнаде запосленим и ангажованим наставницима 
и сарадницима. 
Рок за реализацију: континуирано у академској 2016/2017. години. 

 
11.  Редовно одржавати заједнички састанак ректора са сарадницима и  предсједницима 

Управних одбора двају јавних Универзитета у Републици Српској о питањима од 
заједничког интереса (размјена наставног кадра, финансирање и др.). 
Рок за реализацију: континуирано у академској 2016/2017 години. 
 

12. Извјештаје о реализацији Програма мјера и активности на побољшању материјално - 
финансијског стања и пословања, транспарентности, рационалности и одговорности у 
располагању финансијским средствима Универзитета у Бањој Луци достављати 
Управном одбору Универзитета према појединачно утврђеним мјерама и активностима. 

      Рок за реализацију:  крај новембра 2016. године и крај априла 2017. године. 
 
13. Програм мјера и активности на побољшању материјално-финансијског стања и 

одговорности у располагању финансијским средствима Универзитета у Бањој Луци биће 
достављен Сенату Универзитета, Проширеном колегијуму, наставно-научним вијећима 
факултета, наставно-умјетничком вијећу Академије умјетности, Научном вијећу 
Института за генетичке ресурсе и свим организационим јединицама Универзитета. 

 
 
                                                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК    
 
                                                                                                                  Проф. др Миле Дмичић, с. р. 


