УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
УПРАВНИ ОДБОР

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА НА
УНИВЕРЗИТЕТУ У БАЊОЈ ЛУЦИ

Бања Лука, 13.01.2020. године

На основу члана 62. став (1) тачка б) Закона о високом образовању („Службени
гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 31/18 и 26/19), члана
26. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 25. Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци, Управни
одбор Универзитета у Бањој Луци, на 37. електронској сједници одржаној 13.01.2020.
године, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци
Члан 1.
Овим Правилником врше се измјене и допуне Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета у Бањој Луци, број: 03/043.2019-2/17 од 13.07.2017. године, број: 03/04-3.190-16/18, 03/04-3.190-17/18 од 29.01.2018.
03/04-3.3267-2/18 од 29.11.2018.године, (у даљем тексту: Правилник).
Члан 2.
На страни 32. Правилника под бројем I-4-3-4 Контролор улазне документације,
посебни услови ВШС/ССС, економског смјера, три године радног искуства мијења се и
гласи „Виши /стручни сарадник за контролу улазне документације“, ВСС
дипломирани економиста, три године радног искуства, односно једна година радног
искуства“.
Члан 3.
На страни 10. Правилника под бројем I-1-6-2 Стручни сарадник у Конфучијевом
институту , мјења се број извршилаца и умјесто броја „1“ ставља се број „2“ .

На страни 54. Правилника „Поглавље Б. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЈЕСТА
ЧИЈА СЕ ПЛАТА ФИНАНСИРА ИЗ ПРОЈЕКАТА, ГРАНТОВА И ПРИХОДА НА
ТРЖИШТУ“
Члан 4.
-Центар за специјалистичке студије и континуирану едукацију
Радно мјесто под бројем III-2-3-4-3 Административни радник, посебни услови
ССС, шест мјесеци радног искуства, мијења се и гласи:
„ Виши стручни сарадник“, посебни услови: ВСС, једна година радног искуства.
Дјелокруг рада:
-непосредно реализује стручне послове у Центру;
- учествује у припреми плана рада и активности Центра;
- пружа стручну помоћ истраживачима Центра;
- активно учествује у припреми свих прогрма рада Центра;
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- припрема и организује конференције , курсеве и семинаре везане за континуирану
едукацију и доедукацију у центру;
- обавља послове око организације специјалистичке и супспецијалистичке наставе
Центра;
- обавља и друге послове по налогу руководиоца Центра.
Специјалистички центар „Денатална клиника“ мијења се број извршилава и то:
- код радног мјеста под бројем III-2-3-1-4 доктор стоматологије – специјалиста
парoдонтологије и оралне медицине мијења се број извршилаца и умјесто броја
„1“ ставља број „2“.
- код радног мјеста под бројем III-2-3-1-8 доктор стоматологије мјења се број
извршилаца и умјесто броја „1“ ставља се број „2“.
- код радног мјеста под бројем III-2-3-1-11 зубни техничар мјења се број
извршилаца тако да умјесто броја „3“ ставља број „4“
Специјалистички центар „Дентална клиника , додаје се ново радно мјесто под
бројем:
III-2-3-1-11-1 Главна сестра
Посебни услови: ВШС/ССС, виша медицинска школа/медицинска школа, положен
стручни испит, 3 године радног искуства.
Дјелокруг рада:
-организује и надзире рад сестара, техничара и помоћног особља,
- врши пријем пацјената, припрема радно мјесто за стоматолошке интервенције,
-асистира доктору стоматологије за вријеме извођења интервенције , припрема
инструменте, апарате и потребне приборе за стоматолошке процедуре,
-контролише дезинфекцију и стерилизацију инструмената и материјала,
- одржава стоматолошки прибор и апарате,
-врши вођење и чување здравствене документације ,
-врши евидентирање и фактурисање пружених услуга,
-обавља и друге послове по налогу руководиоца Центра и декана.
За свој рад одговорна је руководиоцу Центра и декану.
Број извршилаца: 1(један)
У Поглављу Б. у табеларном приказу радних мјеста:
под редним бројем 11. „доктор стоматологије – специјалиста парoдонтологије и
оралне медиције“, укупан број извршилаца се мијења тако да се број „1 (један)“
замјењује бројем „2 (два)“,
- под редним бројем 15. „доктор стоматологије“, укупан број извршилаца се
мијења тако да се број „1 (један)“ замјењује бројем „2 (два)“
- под редним бројем 18. „зубни техничар“, укупан број извршилаца се мијења тако
да се број „3(три)“ замјењује бројем „4 (четири)“.
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Члан 5.
У „Поглављу А. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЈЕСТА НА ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ЈЕДИНИЦАМА ЧИЈА СЕ ПЛАТА ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ“:
- под редним бројем 41. „Чувар-портир“, у колони „Природно-математички
факултет“, укупан број извршилаца се мијења тако да се број „4 (четири)“
замјењује бројем „ 3 (три)“,
- под редним бројем 42. „Баштован-ложач у Универзитетском граду“, у колони
„Природно-математички факултет“, укупан број извршилаца се мијења тако да
се број „1 (један)“ замјењује бројем „2 (два)“.
Члан 6.
(1) Управни одбор доноси овај Правилник на приједлог ректора, уз претходну сагласност
Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо
друштво Републике Српске.
(2) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на веб страници
Универзитета.

ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Број: 03/04-3.14-1/19
Дана: 13.01.2020. годинe

Проф. др Рајко Гњато с.р.
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