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На основу члана 51. и члана 126. став (3) Закона о високом образовању („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 67/20), члана 26. став (1) тачка 2. и члана 176. Статута 
Универзитета у Бањој Луци, на приједлоге вијећа чланица Универзитета, Управни одбор 
Универзитета на 6. сједници одржаној 28.12.2021. године, д о н о с и 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
o критеријумима за коришћење властитих прихода на Универзитету у Бањој Луци 

 
 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се властити приходи и критеријуми за њихово 
коришћење од стране факултета, Академије умјетности, Института за генетичке ресурсе и 
Ректората Универзитета у Бањој Луци. 
 

Члан 2. 

Под властитим приходима које остварује Универзитет у Бањој Луци, односно 
факултети, Академија умјетности, Институт за генетичке ресурсе и Ректорат у његовом 
саставу, у смислу овог Правилника, подразумијевају се: 

1) приходи од школарина за финансирање укупних трошкова студија и суфинансирање 
укупних трошкова, ако обнавља годину, као и остале накнаде које уплаћују студенти 
I циклуса студија 

2) приходи од трансфера за финансирање школарине, 
3) приходи од школарине и осталих накнада  за специјализацију, 
4) приходи од школарине и осталих накнада  за II циклус, 
5) приходи од школарине и осталих накнада  за III циклус, 
6) приходи од школарине и осталих накнада за стицање научног степена магистар 

наука, 
7) приходи од школарине и осталих накнада за стицање научног степена доктор  наука, 
8) приходи остварени по основу реализације научно-истраживачких пројеката на 

тржишту, 
9) приходи од организовања научно-стручних скупова и умјетничко-стваралачког 

рада, 
10) приходи од издавачке дјелатности, 
11) приходи од нострификације диплома, 
12) 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, 

13) приходи од едукација које се не сматрају образовањем првог циклуса (обуке, курсеви, 
стручни испити и сл.), 

14) приходи остварени од закупа, 
15) приходи остварени израдом софтвера,  
16) приходи од консултантских услуга, 
17) приходи од пружања услуга овлаштених лабораторија, 
18) приходи од здравствених услуга, 
19) приходи од донација (грантова) и 
20) остали приходи. 

 
 
 



 
 

Члан 3. 

Приходи из члана 2, осим прихода од донација (грантова) уплаћиваће се на Рачун за 
посебне намјене - властити приходи Универзитета у Бањој Луци. 

Приходи од донација (грантова) уплаћиваће се на Рачун за посебне намјене – приходи 
од донација (грантова)  Универзитета у Бањој Луци. 

Наплата властитих прихода вршиће се на начин утврђен Процедуром уплата прихода 
институција високог образовања донесеном од стране Министарства финансија Републике 
Српске. 
 

Члан 4. 

Приходи из члана 2. тачке 8.., 9, 10., 11. и 19. припадају у потпуности факултетима, 
Академији умјетности, Институту за генетичке ресурсе или Ректорату који их је остварио. 

 
Приходи из члана 2. од тачке 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. распоређују се: 

1) 75% факултету, Академији умјетности, Институту за генетичке ресурсе или 
Ректорату који их је остварио, 

2) 25% за заједничке потребе Универзитета. 
 

Приходи из члана 2. тачке 12., 13., 14., 15. ,16., 17., 18. и 20. распоређују се: 
1) 95% факултету, Академији умјетности, Институту за генетичке ресурсе или 

Ректорату који их је остварио, 
2) 5%  за заједничке потребе Универзитета. 

 
Члан 5. 

Средства распоређена према одредби из члана 4. овог Правилника, која су издвојена 
за подмиривање заједничких трошкова пословања Универзитета, користиће се за 
финансирање:  

1) недостајућег дијела плата стално запосленим, допунског рада и накнада гостујућих 
наставника на I циклусу студија,  

2) накнада за рад у Управном одбору и Сенату Универзитета, 
3) активности Студентског парламента Универзитета, 
4) чланарине Унији студената Републике Српске, 
5) расхода и издатака  Ректората,  
6) расхода за  гријање чланица Универзитета, 
7) расхода за превоз студената на теренску наставу, 
8) подршке научно-истраживачком раду на Универзитету,  
9) капиталних издатака чланица Универзитета. 

Средства из претходног става користиће се према годишњем Плану, који на 
приједлог ректора, доноси Управни одбор Универзитета. 
 

Члан 6. 

Научно-наставничка/Умјетничко вијећа факултета/Академије умјетности и Научно 
вијеће Института, на приједлог декана/директора Института, донијеће Правилник о 
коришћењу припадајућег дијела властитих средстава чланице Универзитета из члана 4. овог 
Правилника у року од 30 дана од дана доношења овог Правилника. 

Ректор, финансијски директор, декани факултета и Академије умјетности  и директор 
Института за генетичке ресурсе су одговорни за законито стицање и коришћење властитих 
прихода Универзитета, односно чланица којим руководе. 

 
 



 
 

Члан 7. 

Обрачун и пренос средстава према члану 4. 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 деканима факултета, Академије умјетности и 
директору Института за генетичке ресурсе. 
 

Члан 8. 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о стицању, 
расподјели и коришћењу властитих прихода, број: 03/04-3.1387-2/13 од 18.04.2013. године, 
Правилник о измјенама и допунама Правилника о стицању, расподјели и коришћењу 
властитих прихода, број: 03/04-3.593-3/19 од 19.03.2019. године и Правилник о измјенама и 
допунама Правилника о стицању, расподјели и коришћењу властитих прихода, број:                   
03/04-3.287-3/21 од 10.02.2021. године. 
 

Члан 9. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 01.01.2022. 
године. 
 
 
 
Број: 03/04-3.2953-1/21           ПРЕДСЈЕДНИК                         
Дана, 28.12.2021. године                                                       УПРАВНОГ ОДБОРА 

                   
     Проф. др Рајко Гњато с.р. 

 


