
Република Српска 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
            Управни одбор  

  
 
Број: 03/04-3.868-4/18 
Дана, 02.04.2018. године 

 
 
На основу члана 62. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16) и члана 26. став (1) тачка 2) Статута 
Универзитета, Управни одбор Универзитета, на 10. сједници одржаној 02.04.2018. године,    
д о н о с и 
 

ПРАВИЛНИК 
о допунама Правилника о раду Универзитета у Бањој Луци  

 
 

Члан 1. 
Овим Правилником врши се допуна Правилника о раду Универзитета у Бањој Луци, 

број: 03/04-3.3008-5/16 од 18.10.2016. године и број: 03/04-3.2741-2/17 од 03.10.2017. године, 
и то: 

 
 у члану 73. Правилника у ставу (1): 

 у тачки а) послије ријечи „10 година радног стажа“ додају се ријечи „у области 
образовања и културе“; 

 у тачки б) послије ријечи „20 година радног стажа“ додају се ријечи „у области 
образовања и културе“; 

 
Члан 2. 

  Овај Правилник о допунама Правилника о раду Универзитета у Бањој Луци ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања на веб страници Универзитета. 

 
 
 
 
 
 
Достављено:                             ПРЕДСЈЕДНИК 
1. Свим факултетима/Академији/Институту,                    УПРАВНОГ ОДБОРА 
2. Генералном секретару, 
3. Финансијском директору,                     Проф. др Рајко Гњато, с.р. 
4. а/а.        
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ДОНОШЕЊА ДОПУНА ПРАВИЛНИКА О РАДУ 
      
 
I ПРАВНИ ОСНОВ  
 

Правни основ за доношење ових допуна Правилника о раду Универзитета у Бањој 
Луци је члан 62. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16) и члана 26. став (1) тачка 2) Статута Универзитета. 
 
 
II -  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ДОПУНА ПРАВИЛНИКА О РАДУ    

УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 
 
 Управни одбор Универзитета у Бањој Луци донио је Правилник о раду Универзитета 
у Бањој Луци на сједници одржаној 18.10.2016. године.  
 Доношењу допуна Правилника о раду Универзитета у Бањој Луци приступило се из 
разлога усклађивања одредби Правилника о раду са Посебним колективним уговором за 
запослене у области образовања и културе Републике Српске .  
 Одредбом члана 30. став (1) Посебног колективног уговора за запослене у области 
образовања и културе Републике Српске прописано је да Послодавац може раднику из 
властитих средстава исплатити јубиларну награду за десет и двадесет година радног 
стажа у области образовања и културе, чија се вриједност и начин утврђују појединачним 
колективним уговором или правилником којим се прописују радни односи. Како досадашњим 
Правилником о раду Универзитета у Бањој Луци није било прописано да се радни стаж у 
трајању од десет и двадесет година односи на период проведен у области образовања и 
културе, неопходно је приступити допунама наведеног Правилника. 
 
III ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 
 

За реализацију ових допуна Правилника о раду Универзитета у Бањој Луци нису 
потребна додатна финансијска средства.  
 
                   


