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ПРАВИЛНИК
О СТИЦАЊУ, РАСПОДЈЕЛИ И КОРИШЋЕЊУ ВЛАСТИТИХ ПРИХОДА ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ

април, 2013. године

На Приједлог Ректорског колегијума Универзитета у Источном Сарајеву, Правна служба
Ректората Универзитета је дана 22.04.2013. године сачинила Пречишћени текст Правилника о
стицању, расподјели и коришћењу властитих прихода.
Правилник о стицању, расподјели и коришћењу властитих прихода – Пречишћени текст
обухвата важеће одредбе:
1. Правилника о стицању, расподјели и коришћењу властитих прихода број: 01-УО-52XXV/10 од 25.03.2010. године који је ступио на снагу дана 25.03.2010. године и
2. Правилника о измјенама и допунама Правилник о стицању, расподјели и коришћењу
властитих прихода број: 01-УО-18-ХХХV/11 од 18.02.2011. године који је ступио на
снагу дана 18.02.2011. године

ПРАВИЛНИК
О СТИЦАЊУ, РАСПОДЈЕКИ И КОРИШЋЕЊУ ВЛАСТИТИХ ПРИХОДА ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се мјерила за расподјелу и коришћење властитих прихода
Универзитета у Источном Сарајеву и факултета и академија у саставу Универзитета у
Источном Сарајеву.
Члан 2.
Под властитим приходима које остварује Универзитет у Источном Сарајеву, односно
факултети и академије у његовом саставу у смислу овог Правилника подразумијевају се:
1. приходи остварени од школарина,
2. приходи остварени од уписнина:
а) административни трошкови уписа,
б) накнада за неположене испите студената који обнављају годину,
в) накнада за комисијске испите,
г) накнада за признавање диплома за студенте који прелазе са других факултета ради
наставка школовања,
д) накнада за штампање диплома, дипломских испита и трошкова промоције и
ђ) накнаде које се плаћају при упису сваког семестра.
3. приходи остварени по основу реализације научно-истраживачких пројеката за
домаће клијенте
4. приходи остварени по основу израде научно истраживачких пројеката за стране
клијенте,
5. приходи од организовања научних и стручних скупова,
6. приходи остварени од накнада за организовање постдипломских студија и пријава и
одбрана докторских дисертација (по старом закону), односно организовање студија
другог и трећег циклуса студија (по новом Закону),
7. приходи остварени израдом стручних студија и пројеката,
8. приходи остварени од умјетничког рада,
9. приходи остварени издавањем атеста и по основу овлашћења,

10. приходи остварени од издавачке дјелатности,
11. приходи од нострификација диплома за студенте прелазнике са других факултета
због наставка образовања
12. приходи од програма цјеложивотног учења,
13. приходи од закупнина,
14. приходи остварени израдом софтвера,
15. приходи од консултантских услуга,
16. приходи од уступања знака Универзитета,
17. приходи од пружања услуга овлаштених лабораторија,
18. приходи од чланарина (библиотека, читаоница, коришћење музичких и спортских
инструмената и слично),
19. приходи од помоћи (донација),
20. приходи од накнада које плаћају студенти, осим школарина и накнада за обнову
године студија и обнову апсолвентног стажа,
21. остали приходи
Члан 3.
Приходи из претходног члана уплаћиваће се на Рачун посебних намјена за високо образовање
на начин утврђен инструкцијом о процедурама за уплату властитих прихода.
Члан 4.
Код прихода из члана 2. тачки 3. и 4. овог Правилника распоређују се само средства која су
уговором о пројекту и буџетом пројекта, дефинисана као средстава организационе јединице и
то на начин да 10% тих средстава припада Ректорату Универзитета, а 90% средстава
организационој јединици.
У случају да финансијери међународних и домаћих пројеката изричито захтијевају да се
намјенски одобрена средства употријебе према критеријима које они прописују, ректор ће
донијети одлуку о употреби ових средстава у складу са тим критеријима.
Члан 5.
Приходи од организовања научних и стручних скупова из члана 2. тачка 5. овог Правилника су
приходи организационих јединица.
Члан 6.
Приходи из члана 2. тачки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 и 21. овог Правилника распоређују
се како слиједи:
- 10 % од укупно остварних властитих прихода организационих јединица за покривање
заједничких трошкова Универзитета.
- 90% за покривање трошкова организационих јединица Универзитета.

Приходи из члана 2. тачка 18., изузев чланарина за библиотеку, распоређују се на начин да
10% тих средстава припада Ректорату Универзитета, а 90% средстава организационој
јединици.
Члан 7.
Приходи од закупнина из члана 2. тачка 13. распоређују се на начин да 10% прихода припада
Ректорату Универзитета, док 90% прихода припада ораганизационој јединици.
Члан 8.
Приходи од уступања знака Универзитета из члана 2. тачка 16. припадају Ректорату
Универзитета у укупном износу.
Члан 9.
Приходи из члана 2. тачке 19. Правилника намјенски се користе у складу са захјевом донатора,
ако донатор јасно дефинише намјену. Уколико донатор не одреди намјену тих средстава, исту
одређује ректор посебном одлуком ако се ради о износу који није већи од износа којим
располаже ректор према одлуцу Управног одбора. У супротном, одлуку о коришћењу тих
средстава доноси Управни одбор.
Члан 10.
Приходи из члана 2. тачка 1. Правилника, распоређују се између Ректората Универзитета и
организационих јединица у омјеру 25:75, а приходи из члана 2. тачка 2. , од подтачке а) до
подтачке д) припадају у пуном износу организационим јединицама које су оствариле те
приходе, док се приходи из подтачке ђ) распоређују између ректората Универзитета и
организационих јединица у омјеру 40: 60 .
Члан 11.
Средства која сходно одредбама овог Правилника припадају Ректорату Универзитета
користиће се за подмиривање редовних трошкова пословања Универзитета према
финансијском плану који усваја Управни одбор и за трошкове солидарности који се
распоређују према критеријима које утврђује Управни одбор на приједлог Ректора.
Члан 12.
На приједлог Наставно-научних вијећа факултета, односно умјетничко-наставних вијећа
академија, декан факултета/академија ће донијети Правилник о коришћењу припадајућег
дијела властитих средстава.
На правилнике о коришћењу припадајућег дијела властитих средстава организационих
јединица сагласност даје Управни одбор Универзитета.

Члан 13.
За законито коришћење припадајућег дијела властитих прихода у организационим јединицама
одговорни су декани факултета/академија.
Члан 14.
Уколико се ради о извору прихода по основу уговора које закључује факултет/академија, на
које се плаћа ПДВ, тада је основица за обрачун припадајућег дијела за Универзитет номинална
вриједност уговора умањена за 17%.
Члан 15.
Овај Правилник је ступио на на снагу дана 25.03.2010. године (са примјеном од 01.10.2010.
године) и дана 18.02.2011. године (са примјеном од 01.01.2011. године).

Број: 01-1034/13
Датум: 22.04.2013.. године

ЗА ПРАВНУ СЛУЖБУ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
______________________________
Војислав Шука, дипл. правник

