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 На основу члана 64. Закона о високом образовању („Службени гласник 
Републике Српске“, број. 73/10, 104/11 и 84/12) и 33. Статута Универзитета у Бањој 
Луци, а након разматрања Приједлога Наставно-научног вијећа Филолошког факултета, 
број: 09/1.1795/12 од 17.10.2012. године, Сенат Универзитета у Бањој Луци на 8. 
сједници, одржаној дана 29.11.2012. године, д о н и о 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Правилника о поступку еквиваленције раније стечених звања, 

поступку вредновања високошколских исправа и за потребе наставка 
 школовања на Универзитету у Бањој Луци 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се измјене и допуне Правилника о поступку 
еквиваленције раније стечених звања, поступку вредновања високошколских исправа и 
за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци, број. 02/04-3.1867-56/12 
од 11.07.2012. године, и то: 
- на страни 3. Правилника у члану 3. у ставу (2) иза ријечи Академије додаје се 

сљедећи текст „надлежне за сваки студијски програм с мандатом од годину дана“; 
- на страни 3. Правилника  у члану 6. став (1) брише се; 
- на страни 3. Правилника  у члану 6. став (2) мијења се и гласи: 

 „ (2) По пријему захтјева надлежна комисија за спровођење поступка еквиваленције 
за одређени студијски програм ће припремити извјештај о захтјеву, који ће 
садржавати приједлог о еквиваленције.“; 

- на страни 3. Правилника у члану 6. у ставу (5) текст „наставно-научно/ умјетничко-
наставно вијећа факултета/Академије.“, замјењује се текстом „декан факултета/ 
Академије.“; 

- на страни 4. Правилника  у члану 6. у ставу (6) ријеч „Сенату“ замјењује се 
ријечима „наставно-научном/умјетничко-наставном вијећу факултета/Академије“; 

- на страни 4. Правилника  у члану 6. у ставу (7) ријеч „Сената“ замјењује се ријечима 
„наставно-научног/умјетничко-наставног вијећа факултета/Академије“. 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на web страници 

Универзитета. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Сенат Универзитета је, након разматрања Приједлога одлуке Наставно-

научног вијећа Филолошког факултета у складу са одредбама Закона о високом 
образовању и Статутом Универзитета у Бањој Луци,  донио Одлуку као у диспозитиву. 
 

 
                                

ДОСТАВЉЕНО:                                                                       
1. Свим факултетима/Академији умјетности,            ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА                                
2. Институту за генетичке ресурсе,                  Р Е К Т О Р 
3. Високој школи унутрашњих послова,                         Проф. др Станко Станић, с.р.           
4. Проректорима Универзитета, 
5. Генералном секретару, 
6. а/а. 

 


