
 
На основу члана  6. Правилника о стицању, расподјели и коришћењу властитих прихода Универзитета у Бањој 
Луци, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета, на својој 17. сједници, одржаној дана 
6.4.2009.године, донијело је 
 

Правилник о расподјели средстава остварених радом факултета  
 
 

Члан 1 
 

Овим Правилником дефинише се расподјела прихода остварених дјелатношћу Архитектонско-грађевинског 
факултета Универзитета у Бањој Луци. 
 

Члан 2 
 

Дјелокруг активности у склопу рада Архитектонско грађевинског факултета, а на основу којих се остварују и 
расподјељују средства, обухвата образовну и издавачку дјелатност Факултета, научно истраживачке пројекте, 
организацију и припрему семинара и научних скупова, наступ Факултета на тржишту, научно-стручну и 
стручно-умјетничку дјелатност Факултета, наступ Факултета на националним и међународним архитектонским 
и урбанистичко-архитектонским конкурсима, организација услуга Факултета за презентације и промоције 
заинтересованих фирми. 
 

Члан 3 
 
Расподјела средстава остварених на основу образовне дјелатности Факултета је сљедећа: 

• 7,5  % за подмирење заједничких трошкова Универзитета 
• 22,5 % за фондове Факултета и покриће материјалних трошкова наставе; 
• 70% за рад на задатку. 

 
Члан 4 

 
Расподјела средстава остварених на основу издавачке дјелатности Факултета је следећа: 

1. Ако Факултет издаје и штампа књигу из донација, од добити остварене продајом књига, издваја се по 
правилу: 

• 20 % за подмирење заједничких трошкова Универзитета 
• 10 % за фондове Факултета; 
• 70 % за рад на задатку. 
2. Ако Факултет издаје и штампа књигу из сопствених средстава, од суме остварене продајом књиге, прво 

се издваја износ за покриће трошкова штампања књиге, а од преостале добити се издваја по правилу: 
• 20% за подмирење заједничких трошкова Универзитета 
• 15% за фондове Факултета; 
• 65% за рад на задатку. 

 
Члан 5 

 
Расподјела средстава остварених на основу рада на научно истраживачким пројектима је следећа: 

1. За научно истраживачке пројекте финансиране од стране надлежног Министарства Владе Р.Српске, а 
према одлуци Министарства: 

• 7,5% за подмирење заједничких трошкова Универзитета 
• 7,5% за материјалне трошкове Факултета; 
• 85% за рад на задатку. 
 

 
Члан 6 

 
Расподјела средстава остварених на основу организације и припреме семинара и научних скупова, након 
одбијања трошкова организације, је следећа: 

• 7,5% за подмирење заједничких трошкова Универзитета 
• 7,5% за материјалне трошкове Факултета; 
• 85% за рад на задатку. 

 
 
 



 
Члан 7 

 
У групу послова стручно умјетничког рада спадају послови на изради све врсте техничке документације (идејни 
пројекат, главни пројекат, извођачки пројекат, итд), студије и анализе, процјене стања, пројекти ентеријера, 
стручна мишљења, судска вјештачења, и друго. 
Расподјела средстава остварених на основу стручне и стручно-умјетничке дјелатности Факултета је следећа: 

• 7,5% за подмирење заједничких трошкова Универзитета; 
• 7,5% за материјалне трошкове Факултета; 
• 85% за рад на задатку. 

 
Члан 8 

 
Расподјела средстава остварених на основу наступа Факултета на националним и међународним 
архитектонским и урбанистичко-архитектонским конкурсима је следећа: 

• 7,5% за  подмирење заједничких трошкова Универзитета;; 
• 7,5% за материјалне трошкове Факултета; 
• 85% за рад на задатку. 

 
Члан 9 

 
У зависности од уговорене суме, послови се дјеле на велике (уговорена сума преко 20 000 КМ), средње 
(уговорена сума од 3 001 до 20 000 КМ) и мале (уговорена сума до 3 000 КМ). 
 

Члан 10 
 
Средства која се добијају на основу реализације задатка, дјеле се у четири групе (уговорена сума без ПДВ-а): 
1 Дио средстава који се издваја за Универзитет и Факултет; 
2 Дио средстава који се издваја за припрему и организацију пројекта/задатка; 
3 Дио средстава који се издваја за материјалне трошкове; 
4 Дио средстава који се издваја за хонораре. 
 

Члан 11 
 

Средства Факултета која се остваре на овај начин, распоређују се у три фонда: 
1 Фонд за библиотеку: 20%; 
2 Фонд за научно истраживачки рад: 30%; 
3 Средства с којима Факултет слободно располаже: 50 %. 
Начин располагања средствима у набројаним фондовима се дефинише посебном процедуром. 
 

Члан 12 
 
Средства која се издвајају за припрему и организацију посла, расподељују се на следећи начин: 
 
бр Опис проценат 

од-до 
Препоручени проценти у зависности 

од обима посла 
напомена 

мали средњи велики 
1 Декан 1.5 - 2.5 2.5 2.0 1.5 

проценат од 
суме за 

расподјелу 

2 Координатор 2.0 - 3.5 3.5 2.75 2.0 
3 Рачуноводство 1.0 - 2.0 2.0 1.5 1.0 
4 Носиоц посла 3.5 – 5.0 5.0 4.25 3.5 
5 Припрема посла 2.0 - 3.0 3.0 2.5 2.0 
 Укупно 10.0 - 16.0 16.0 13.0 10.0 
 
Сума за расподјелу је уговорена сума за реализацију посла, умањена за 15%. 
 
 

Члан 13 
 
Уколико постоје материјални трошкови, исти се издвајају од суме за расподјелу. 
Трошкови коопераната спадају у материјалне трошкове. 
 



 
Члан 14 

 
Средства за хонораре се добијају када се од суме за расподјелу одбију трошкови припреме и организације посла 
и материјални трошкови. 
Средства за хонораре се расподељују на следећи начин: 
 
бр Опис проценат 

од-до 
Препоручени проценти у звисности од 

величине посла 
напомена 

мали средњи велики 
1 Ревиденти - унутрашња 

контрола 
1.5 - 2.5 2.5 2.0 1.5 Проценат од 

средстава за 
хонораре 2 Одговорни Пројектант 3.0 - 5.0 5.0 4.0 3.0 

 Укупно 5.5 - 10 7.5 6.0 4.5 
 
Остатак средстава за хонораре се расподељују члановима радног тима, а према расподјели која је дефинисана 
Правилником о сарадњи са привредом и институцијама Архитектонско-гртађевинског факултета. 
Расподјелу средстава према овом правилнику предлаже Носиоц пројекта/задатка у фази уговарања посла и 
доставља Координатору на сагласност. 
 

Члан 15 
 
Расподјела средстава остварених на основу презентације и промоције заинтересованих привредних субјеката је 
следећа: 
1. Када факултет позива привредне субјекте или друге предаваче: 

• без надикнаде. 
2. Када се привредни субјекти јављају Факултету за услугу, издваја се по правилу: 

• 80% за фондове Факултета; 
• 20% за рад на организовању презентације. 

3. Када се појединац доводи привредне субјекте на презентацију, издваја се по правилу: 
• 60% за фондове Факултета; 
• 40% за рад на организовању презентације. 

 
Члан 16 

 
Уколико се послови уступају појединцима или Институцијама изван Факултета, из оквира суме за рад на 
задатку врши се исплата тако што се, од укупног износа накнаде по којој се посао уступа одбија накнада за 
Фондове Факултета и то: 
1. За послове за које Факултет није регистрован: 

• 0% за појединце или институције Универзитета; 
• 10% за појединце или институције изван Универзитета. 

2. За послове за које је Факултет регистрован: 
• 15% за појединце или институције Универзитета; 
• 20% за појединце или институције изван Универзитета. 

 
Члан 17 

 
Овај Правилник ступа на снагу даном  усвајања на Вијећу Факултета.    
 
 
 
 
                                                                           Предсједник Научно-наставног вијећа 
 
                                                                               Проф. др Миленко  Станковић, с.р. 
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