
На основу члана 52.и 174. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 8 

Правилника о стицању, расподјели и кориштењу властитих прихода донијетог од 

стране Управног одбора Универзитета број: 03/04-3-1378-2/13, на приједлог декана, 

Научно-наставно вијеће Рударског факултета у Приједору, на 16.сједници одржаној 04. 

06.2013. године, доноси  

 

ПРАВИЛНИК 

   о стицању, расподјели и кориштењу припадајућег дијела властитих    

         прихода и прихода од грантова (помоћи) Рударског факултета 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником утврђује се начин стицања, расподјеле  и кориштења 

припадајућег дијела властитих прихода Рударског факултета, Универзитета у Бањој 

Луци ( у даљем тексту Факултет). 

Властити приходи јесу приходи које факултет остварује обављањем своје 

делатности.  

Члан 2. 

 

Под властитим приходима Рударског факултета, у смислу овог Правилника, 

подразумјевају 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 за 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 научностручних скупова - економски код 722532 и 

722531; 

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 - економсkи код 722537; 

6. приходи од издавачке дјелатности - економски код 722538 и 722536; 

7. приходи од еквиваленције диплома - економски код 722541; 

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

курсеви, специјализација, стучни 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 консултанских услуга- економски код 722545; 

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

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



Члан 3. 

 

 Пoд приходима од грантова (помоћи) Универзитет у Бањој Луци, односно 

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

Правилника, подразумјевају се; 

 

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

2. капитални грантови из иностранства- економски код 731121, 73122 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  Министарстава финансија Ррпублике Српске.  

 

 

Члан 5. 

 

Приходи остварени од школарина Члан 2. тачка 1. Правилника распоређују се на 

следећи начин: 

 

                -  20 %  за заједничке потребе Универзитета, 

         -  80 %  Факултету.за трошкове организовања наставе, односно трошкове 

извођење наставе,  комисије и остали трошкови који су директно везани за 

наставни процес.  

 

 Приходи од пријава и одбрана  мастер рада: 

 

- Одбрана мастер рада износи 1.000 КМ. 

 

Приходи из овог члана се распоређују на следећи начин: 

 

 -  20  % Универзитету, 

 -  10  % Факултету, 

- 70  %  члановима комисије за оцјену испуњености услова кандидата и     

             подобности теме и комисије за оцјену и одбрану дисертације и то: 

  -   28 % ментору, 

  -   42 % члановима комисије у једнаким дијеловима 

 



 

 Приходи од пријава и одбрана докторских дисертација : 

 

- Пријава докторске дисертације 2.000 КМ, 

- Одбрана докторске дисертације 4.000 КМ. 

 

Приходи из овог члана се распоређују на следећи начин: 

 

 -  20  % Универзитету, 

 -  10  % Факултету, 

-  70  %  члановима комисије за оцјену испуњености услова кандидата и     

             подобности теме и комисије за оцјену и одбрану дисертације и то : 

  -  28 % ментору, 

  -  42 % члановима комисије у једнаким дијеловима.  

 

 

Члан 6. 

 

Приходи остварени од уписнина (упис семестра, административни трошкови уписа, 

накнада за неположене испите студената који обнављају годину, накнада за комисијске 

испите, накнада за штампање диплома и трошкови промоције) Члан 2. тачка 2. 

Правилника распоређују се на следећи начин: 

                - 50 %  Факултету, 

                - 50 %  за заједничке потребе Универзитета. 

Одлуку о висини накнаде члановима Комисије  за полагање квалификационих  испита 

доноси декан Факултета. 

 

Члан 7. 

 

Приходи остварени по основу реализације научно-истраживачких пројеката Члан 2. 

тачка 3. Правилника распоређују се на следећи начин: 

                 -   5 %  за заједничке потребе Универзитета. 

                 - 15 %  Факултету, 

                 - 80 %  Приход радне групе  

                                                                 а.)  ауторски хонорари, 

                                                                 б.)  материјални трошкови (тонери, папир и др.) 

  в.)  путни трoшкови 

 

Члан 8. 

 

Приходи од организовања научностручних скупова Члан 2. тачка 4. Правилника 

припадају у потпуности (100%) факултету а распоређују се на следећи начин: 

               -   10 %  Факултету, 

               -   90 %  за покривање трошкова организације и реализације научностручних 

скупова. 

 



Члан 9. 

 

     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 Члан 2. 

тачка 5. Правилника распоређују се на следећи начин: 

 

               -    5 %  за заједничке потребе Универзитета, 

               -  20 % за јачање материјално- техничке основе факултета или Ректората који 

их је остварио. 

               -   10 %  Факултету,  

               -   65 %  Приход радне групе  

                                                                 а.)  ауторски хонорари, 

                                                                 б.)  материјални трошкови (тонери, папир и др.) 

  в.)  путни трошкови 

 

Члан 10. 

 

Приходи од издавачке дјелатности Члан 2. тачка 6. Правилника, припадају у 

потпуности (100%) факултету а распоређују се на следећи начин: 

               -  25 %  Факултету за издавачку делатност, 

               -  75 %  за покривање трошкова штампе и ауторске хонораре. 

 

Члан 11. 

 

Приходи од еквиваленције диплома Члан 2. тачка 7. Правилника, припадају у 

потпуности (100%) факултету а распоређују се на следећи начин: 

               -  35 %  Факултету, 

               -  65 %  за покривање трошкова комисије која врши еквиваленцију диплома. 

 

Члан 12. 

 

Приходи од едукација који се не сматрају образовањем првог циклуса (обуке, курсеви, 

специјализација, стручни испити и сл.) Члан 2. тачка 8. Правилника, распоређују се 

на следећи начин: 

              -   10  %  за заједничке потребе Универзитета, 

              -   30  %  Факултету, 

               - 60 % за покривање трошкова организације  и реализације наведених 

активности 

 

Члан 13. 

 

Приходи остварени од закупа Члан 2. тачка 9. Правилника, распоређују се на следећи 

начин: 

                - 80 %  Факултету, 

                - 20 %   за заједничке потребе Универзитета. 



 

Члан 14. 

 

Приходи остварени израдом софтвера Члан 2. тачка 10. Правилника, распоређују се 

на следећи начин: 

               -    5 %  за заједничке потребе Универзитета, 

               -  20 % за јачање материјално- техничке основе факултета или Ректората који 

их је остварио. 

               -   10 %  Факултету,  

               -   65 %  Приход радне групе.  

                                                                 а.)  ауторски хонорари, 

                                                                 б.)  материјални трошкови (тонери, папир и сл.) 

  в.)  путни тршкови 

 

Члан 15. 

 

Приходи остварени од консултанских услуга Члан 2. тачка 11. Правилника, 

распоређују се на следећи начин: 

               -    5 %  за заједничке потребе Универзитета, 

               -  20 % за јачање материјално- техничке основе факултета или Ректората који 

их је остварио. 

               -   10 %  Факултету,  

               -   65 %  Приход консултаната. 

                                                                 а.)  консултантски хонорари, 

                                                                 б.)  материјални трошкови (тонери, папир и сл.) 

    в.)  путни тршкови 

 

Члан 16. 

 

Приходи остварени од пружања услуга овлашћених лабораторија Члан 2. тачка 12. 

Правилника, распоређују се на следећи начин: 

               -    5 %  за заједничке потребе Универзитета, 

               -  20 % за јачање материјално- техничке основе факултета или Ректората који 

их је остварио. 

               -   10 %  Факултету,  

               -   65 %  Приход учесника на изради анализа. 

                                                                 а.)  хонорари учесницима на изради анализа, 

                                                                 б.)  материјални трошкови (тонери, папир и сл.) 

    в.)  путни тршкови 

 

Члан 17. 

 

      Приходи из Члана 2. тачка 13. Правилника (остали приходи), распоређују се 

према њиховој намјени која произилази из основе њиховог стицања или према 

појединачној одлуци ректора Универзитета. 



     Приходи од донација ће се користе у складу са захтјевом донатора, ако донатор 

јасно дефинише намјену донираних средстава. Ако донатор не одреди намјену тих 

средстава, исту одређује декан Факултета у складу са Статутом Универзитета и 

Правилником о стицању, расподјели и кориштењу властитих средстава Универзитета у 

Бањој Луци. 

     Донације у новцу, опреми, инвентару и слично користиће Факултет на основу 

одлуке декана Факултета, на основу приједлога координатора пројекта или 

непосредног даваоца донације. 

 

Члан 18. 
 

Приходи из члана 3. Тачке 1., 2., 3.,и 4 припадају у целости факултету, 

 

Члан 19. 
 

 Расподјела средстава која припадају Факултету се распоређују на: 

а)  режијске трошкове, 

б)  трошкове одржавања наставе које не покрива Универзитет, 

в)  трошкове одржавања зграде Факултета, 

г)  набавку опреме од интереса за Факултет, 

д)  издавачку дјелатност Факултета,  

ђ)  административни трошкови, 

е) трошкове репрезентације,  

ж)  и друге трошкове. 
 

      Приходи из Члана 19. Тачке а до ж Правилника распоређују се према њиховој 

намјени која произилази из основе њиховог стицања или према појединачној одлуци 

декана Факултета. 

Члан 20. 
 

     Обрачун и пренос средстава према члану 5. Правилника о стицању, расподјели и 

кориштењу властитих прихода по правилу 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. 

 

Члан 21. 
 

     За приходе од дјелатности Факултета које су дефинисане овим правилником 

Служба за финансије и рачуноводство дужна је у свом књиговодству имати све 

податке појединачно по врстама прихода и расхода, о стању имовине, обавеза и 

новчаних средстава.  

 

Члан 22. 

 

    Измјене и допуне овог Правилника вршиће се по поступку за његово доношење. 

 

 



 

Члан 23. 
 

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

расподјели и кориштењу властитих средстава Рударског факултета број 205/11. од 14. 

04. 2011 године.  

Члан 24. 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења.   
 

Број:  21/1. 212/13 

Датум:  04.06.2013                    Предсједник Научно-наставног вијећа 

                                Проф. др Надежда Ћалић 

 

 


