
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА 

 
 

       
 
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ПОСТУПКУ И УСЛОВИМА ИЗБОРА 

НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ 
У БАЊОЈ ЛУЦИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бања Лука, 28.05.2013. године  



На основу члана 64. став 1. тачка в) Закона о високом образовању (“Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 73/10, 104/11 и 84/12), члана 135. став (2) алинеја 10) и 
члана 145. став (2) Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета у Бањој 
Луци, на 16. сједници одржаној 28.05.2013. године, д о н о с и 
 

 
П Р А В И Л Н И К 

О ПОСТУПКУ И УСЛОВИМА ИЗБОРА НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

 
I ПОСТУПАК ИЗБОРА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА  
 
 1. Избор наставника, односно сарадника 
 

Члан 1. 
 Овим Правилником утврђују се поступак и услови избора наставника, односно 
сарадника у одговарајуће академско звање на Универзитету у Бањој Луци (у даљем 
тексту: Универзитет). 
 

Члан 2. 
Универзитет врши избор наставника, односно сарадника, у складу са Законом о 

високом образовању (у даљем тексту: Закон), Статутом Универзитета, статутом 
организационих јединица и овим Правилником. 
 

Члан 3. 
 Поступак за избор наставника, односно сарадника покреће 
факултет/Академија/Висока школа унутрашњих послова (у даљем тексту: ВШУП), на 
начин, по поступку и под условима утврђеним Законом, Статутом Универзитета и овим 
Правилником.  
 

Члан 4. 
Конкурс за избор наставника, односно сарадника расписује Универзитет, на 

приједлог наставно-научног, односно умјетничко-наставног вијећа факултета/Академије 
Универзитета (у даљем тексту: Вијеће факултета/Академије) и Сената Високе школе 
унутрашњих послова (у даљем тексту: Сенат ВШУП), полазећи од потреба да се 
наставни процес организује на квалитетан, рационалан и ефикасан начин.  

Конкурс за избор се расписује за сва наставничка, односно сарадничка звања. 
Конкурс за избор наставника, односно сарадника који се односи на избор у виша 

звања или реизбор наставника и сарадника који су у радном односу на Универзитету 
расписује се, у правилу, два пута годишње (у априлу и октобру), односно за избор и 
заснивање новог радног односа једном годишње (у фебруару).  
 

Члан 5. 
Конкурс се расписује за ужу научну и/или умјетничку област. 
 Конкурс за избор се објављује у средствима јавног информисања и на web 

страници Универзитета. 
Конкурс садржи: опште и посебне услове које кандидат треба да испуни: ужу 

научну и/или умјетничку област за коју се бира; звање у које се бира; рок за 
пријављивање, документе које кандидат прилаже као доказ да испуњава услове и адресу 
на коју се доставља пријава са документима. 
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Члан 6. 
Вијеће организационе јединице која је матична за ужу научну и/или умјетничку 

област за коју је расписан конкурс именује комисију за разматрање конкурсног 
материјала и писање извјештаја за избор наставника и сарадника на Универзитету. 

Комисија из става 1. се састоји од најмање три наставника из научног, односно 
умјетничког поља, од којих је најмање један из уже научне, односно умјетничке области, 
за коју се кандидат бира и који су у писаној форми доставили своју сагласност да буду 
чланови Комисије. 

За избор наставника, односно сарадника најмање један члан Комисије није у 
радном односу на Универзитету. 

Чланови Комисије треба да буду у истом или вишем звању од звања у које се 
кандидат бира и не могу бити у сродству са кандидатом (тј. сродници у правој линији 
без ограничења, сродници у побочној линији у правом степену сродства, те брачни 
другови). 

У приједлогу Вијећа факултета/Академије и Сената ВШУП за сваког 
предложеног члана Комисије се наводи име и презиме, звање, ужа научна/умјетничка 
област и матична установа.  

У одлуци о именовању Комисије одређује се предсједник, који је одговоран за 
координацију њеног рада и припремање извјештаја. 

 
Члан 7. 

Комисија припрема извјештај о пријављеним кандидатима и предлаже за избор 
кандидата у складу са условима из конкурса. 

Комисија може да предложи да се ниједан од пријављених кандидата не бира. 
Приликом предлагања кандидата Комисија је дужна поштовати минималне 

услове за избор у одговарајуће звање, у складу са Законом, Статутом Универзитета и 
Статутом организационе јединице. 

Уколико се ради о поновном избору у академско звање, кандидат треба да 
испуњава услове који представљају минимум за тај избор, при чему се у сврху бодовања 
не узимају у обзир радови и друге дјелатности обухваћене претходним 
избором/реизбором. 

Уколико се ради о истовременом избору у научну и умјетничку област, кандидат 
треба да испуни минималне услове посебно у обе те области. 

 
Члан 8. 

Комисија је дужна да најкасније у року од 45 дана, од дана достављања 
конкурсног материјала члановима Комисије, поднесе извјештај о пријављеним 
кандидатима Вијећу факултета/Академије и Сенату ВШУП. 

Комисија је обавезна извјештај доставити у писаној и електронској форми на 
типском формулару „Образац-1“, који чини саставни дио овог  Правилника. 

Извјештај о пријављеним кандидатима се обавезно објављује на Web страници 
Универзитета и стоји на увиду јавности 15 дана прије одржавања сједнице Вијећа 
факултета/Академије, Сената ВШУП. 

 
Члан 9. 

Вијеће факултета/Академије и Сенат ВШУП разматра извјештај Комисије и 
примједбе на исти, уколико су достављене у писаном облику, утврђује приједлог и 
доставља га Сенату Универзитета.  

 
Члан 10. 

Факултети/Академија умјетности/ВШУП достављају Сенату Универзитета 
приједлог за избор у звање на Универзитету уз који прилажу: 

(1) Одлуку Вијећа факултета/Академије и Сената ВШУП о утврђивању 
приједлога; 
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(2) Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима; 
(3) Примједбе на извјештај Комисије, уколико су достављене у писаној форми; 
(4) Комплетне конкурсне материјале за све пријављене кандидате; 
(5)  Материјал из тачака (1) – (3) факултет/Академија и ВШУП достављају се у 

оригиналу и једној копији, као и у електронском облику. 
 

Члан 11. 
 Уколико није достављена комплетна документација предвиђена чланом 10. овог 
Правилника, стручна служба Универзитета у писаној форми тражи од 
факултета/Академије/ВШУП да допуни документацију у року који не може бити дужи 
од  7 дана.  
 Ако након рока из става 1. овог члана не буде достављена тражена 
документација, приједлог за избор се неће разматрати на сједници Сената предвиђеној за 
тај мјесец. 

 
Члан 12.     

Одлуку о избору  доноси Сенат Универзитета. 
Сенат доноси одлуку о избору најкасније у року од шест мјесеци од дана 

објављивања конкурса. 
У случају да процедура избора академског особља које је у радном односу на 

Универзитету није завршена у року из претходног става, неће се покретати поступак 
раскида уговора о раду до окончања поступка избора, а најдуже у року од годину дана 
од дана расписивања конкурса. 

 
Члан 13. 

Разматрајући приједлог Одлуке за избор наставника и сарадника у академско 
звање, Сенат Универзитета може донијети: 

(1) Одлуку да се предложени кандидат бира у предложено звање; 
(2) Одлуку да се предложени кандидат не изабере у предложено звање. 

 Уколико Сенат оцијени да су за ваљану одлуку потребна додатна појашњења, 
може донијети закључак о одлагању доношења одлуке. У том случају одређује рок за 
допуну приједлога, који не може бити дужи од 20 дана. 

 
Члан 14. 

Сенат Универзитета доноси одлуку о избору кандидата у предложено звање, 
већином гласова укупног броја чланова, у складу са Статутом Универзитета. 

Кандидат може поднијети захтјев за преиспитивање одлуке из претходног става 
Сенату Универзитета, у року од 15 дана од дана пријема обавјештења о одлуци Сената 
Универзитета. 

 
Члан 15. 

Одлука о избору у звање доставља се факултету/Академији и ВШУП, те Служби 
за правне и кадровске послове Универзитета. 

Одлука из става (1) овог члана доставља се свим учесницима конкурса преко 
факултета/Академије/ВШУП, путем поште, са доставницом, која се чува о архиви 
факултета/Академије/ВШУП. 

 
3. Поступак одузимања звања 
 

Члан 16. 
Ако се након избора у одговарајуће звање докаже да радови на основу којих је 

извршен избор представљају плагијат, покреће се поступак за одузимање звања. 
Одлуку о покретању поступка из става 1. овог члана доноси Сенат Универзитета 

по сопственој или иницијативи вијећа факултета/Академије/Сената ВШУП. 
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Иницијативу за покретање поступка из става 1. овог члана може дати аутор рада 
који покреће питање плагијата, друго физичко или правно лице које има законити 
интерес, уз документован захтјев и образложење. 

 
Члан 17. 

Сенат Универзитета, након покретања поступка за одузимање звања, именује 
комисију која подноси извјештај Сенату Универзитета са приједлогом о одузимању 
звања или одбијању иницијативе за одузимање звања. 

Комисија из претходног става овог члана има најмање пет чланова, који не могу 
бити у звању нижем од звања које има лице против кога је покренут поступак, од којих 
су најмање четири члана из истог научног, односно умјетничког поља, а најмање два из 
исте уже научне, односно умјетничке области и најмање три нису у радном односу на 
Универзитету у Бањој Луци. 

Надлежно Вијеће факултета/Академије/Сенат ВШУП разматра приједлог 
Комисије из става 2. овог члана, те даје мишљење, које са образложењем доставља 
Сенату на доношење одлуке. 

Одлука Сената је коначна и против ње није дозвољена жалба али се може 
покренути управни спор пред надлежним судом у року предвиђеним законом који ту 
материју регулише. 

 
II БЛИЖИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА И САРАДНИКА  
 

Члан 18.  
Квантитативно и квалитативно изражавање научне/умјетничке, образовне и 

стручне дјелатности кандидата изражава се бројем бодова. 
 

Члан 19. 
 Научну дјелатност кандидата Комисија оцјењује бројем бодова према сљедећем: 

1. истакнута научна монографија међународног значаја .....20 бодова 
2. научна монографија међународног значаја.....15 бодова 
3. научна монографија националног значаја .....10 бодова 
4. истакнута научна књига међународног значаја.....................15 бодова 
5. научна књига међународног значаја ..................10 бодова 
6. научна књига националног значаја.........................8 бодова 
7. оригинални научни рад у водећем научном часопису међународног значаја.... 12 

бодова 
8. оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја.....10 бодова 
9. оригинални научни рад у научном часопису националног значаја.........6 бодова 
10. прегледни рад у водећем научном часопису међународног значаја или поглавље у 

монографији истог ранга.....12 бодова 
11. прегледни научни рад у часопису међународног значаја или поглавље  
      у монографији истог ранга.....10 бодова   
12. прегледни научни рад у часопису националног значаја или поглавље у 

монографији истог ранга.....6 бодова 
13. уводно предавање по позиву на научном скупу међународног значаја, штампано у 

цјелини ..... 8 бодова 
14. уводно предавање по позиву на научном скупу националног значаја, штампано у 

цјелини...........6 бодова 
15. научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини.....5 

бодова 
16. научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода 

радова..............................................3 бода 
17. научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини.....2 бода 
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18. научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода 
радова................................1 бод 

19. реализован међународни научни пројекат у својству руководиоца пројекта..........5 
бода 

20. реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на 
пројекту.................3 бода  

21. реализован национални научни пројекат у својству руководиоца пројекта.........3 
бода 

22. реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту........ 1 
бод 

23. уређивање научне монографије или тематског научног зборника међународног 
значаја...................8 бодова 

24. уређивање међународног научног часописа..................6 бодова  
25. уређивање научне монографије или тематског научног зборника националног 

значаја...................5 бодова 
26. уређивање научног часописа националног значаја ......3 бода  
27. уређивање зборника саопштења међународног научног скупа.....2 бода 
28. уређивање зборника саопштења националног научног скупа.....1 бод 
29. прегледни рад............................................................3 бода 
30. научна критика и полемика у међународном научном часопису.....3 бода 
31. научна критика и полемика у националном научном часопису.....2 бода 
32. лексикографска јединица или карта у научној публикацији водећег међународног 

значаја.....5 бодова 
33. лексикографска јединица или карта у научној публикацији међународног 

значаја.....4 бода 
34. лексикографска јединица или карта у научној публикацији националног 

значаја.....3 бода 
35. научна картографска публикација међународног значаја................4 бода 
36. научна картографска публикација националног значаја...........2 бода 
37. библиографска публикација....................................2 бода 
38. критичко издање научне грађе....................................2 бода 
39. научнопопуларна књига међународног значаја.............3 бода 
40. научнопопуларна књига националног значаја...............1 бод 
41. превод изворног текста (за мртве језике) у облику студије, поглавља или чланка; 

превод или стручна редакција превода научне монографске књиге.....3 бода 
42. кратко или претходно саопштење................................1 бод 
43. приказ књиге, инструмента, рачунарског програма, случаја, научног 

догађаја.............................................................................1 бод 
 
 Комисија је дужна радове кандидата који се вреднују према критеријумима из 
овог члана класификовати и тумачити у складу са појмовима и дефиницијама који се 
користе у законским и подзаконским актима који регулишу област научно-
истраживачког рада и публиковања научних публикација, који су на снази у Републици 
Српској и/или Босни и Херцеговини у вријеме сачињавања извјештаја.  
 

Члан 20. 
 

Умјетничку дјелатност кандидата Комисија оцјењује бројем бодова према 
сљедећем: 
(1) представљање комплексног умјетничког дјела (самостална изложба, цјеловечерњи 

концерт, позоришна представа-ауторска или главна улога, филмско или 
телевизијско дјело, ауторско дизајнерско остварење, ауторско музичко дјело, јавни 
рад) у иностранству............ до 20 бодова 
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(2) представљање комплексног умјетничког дјела (самостална изложба, цјеловечерњи 
концерт, позоришна представа-ауторска или главна улога, филмско или 
телевизијско дјело, ауторско дизајнерско остварење, ауторско музичко дјело, јавни 
рад) у земљи..... до 15 бодова 

(3) представљање умјетничког дјела на манифестацијама од међународног значаја 
(колективне/заједничке изложбе, концерти, позоришне представе, филмска и 
телевизијска дјела, дизајнерска остварења, ауторско музичко дјело, јавни радови) 
по конкурсу................  до 10 бодова 

(4) представљање умјетничког дјела на манифестацијама од међународног значаја 
(колективне/заједничке изложбе, концерти, позоришне представе, филмска и 
телевизијска дјела, дизајнерска остварења, ауторско музичко дјело, јавни радови) 
без конкурса..... до 6 бодова 

(5) представљање умјетничког дјела на манифестацијама од националног значаја 
(колективне/заједничке изложбе, концерти, позоришне представе, филмска и 
телевизијска дјела, дизајнерска остварења, ауторско музичко дјело, јавни радови) 
по конкурсу......... до 8 бодова 

(6) представљање умјетничког дјела на манифестацијама од националног значаја 
(колективне/заједничке изложбе, концерти, позоришне представе, филмска и 
телевизијска дјела, дизајнерска остварења, ауторско музичко дјело, јавни радови) 
без конкурса........ до 4 бода  

(7) званично објављен носач слике и/или звука у самосталном пројекту..........до 20 
бодова 

(8) званично објављен носач слике и/или звука у заједничким пројектима..........до 10 
бодова 

(9) остали реализовани радови из области умјетности (ауторска дјела, 
фонографија)............................. до 3 бода 

(10) награда или признања на међународној умјетничкој манифестацији (изложба, 
концерт, позоришна представа, филмско или телевизијско дјело, дизајнерско 
остварење, ауторско музичко дјело, јавни радови)..........................4 бода 

(11) награда или признања на домаћој умјетничкој манифестацији (изложба, концерт, 
позоришна представа, филмско или телевизијско дјело, дизајнерско остварење, 
ауторско музичко дјело, јавни радови)..........................3 бода 

(12) реализован архитектонски, урбанистички или архитектонско-урбанистички 
пројекат објекта, ентеријера или јавног простора који је објављен или публикован у 
међународном часопису, монографији, каталогу или другој 
публикацији.....................................8 бодова 

(13) реализован архитектонски, урбанистички или архитектонско-урбанистички 
пројекат објекта, ентеријера или јавног простора који је објављен или публикован у 
националном часопису, монографији, каталогу или другој 
публикацији.....................................4 бода 

(14) награда или откуп на међународном конкурсу који је расписан у складу са важећим 
правилима у држави у којој је расписан или у складу са правилником 
међународних организација за област архитектуре, урбанизма и дизајна..................6 
бодова 

(15) награда или откуп на националном конкурсу који је расписан у складу са важећим 
правилима у домаћој држави или у складу са правилником међународних 
организација за област архитектуре, урбанизма и дизајна..................3 бода 

(16) награда или признање на међународној изложби из области архитектуре, 
урбанизма и дизајна са каталогом..................4 бода 

(17) награда или признање на домаћој изложби из области архитектуре, урбанизма и 
дизајна са каталогом..................3 бода 

(18) учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са 
каталогом..................2 бода 
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(19) учешће на националној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са 
каталогом..................1 бод 

(20) остале умјетничке дјелатности (навести)...........до 3 бода 
(21) библиографска јединица о кандидату (књиге; уводни текстови у каталозима, 

програмима и другим сличним публикацијама; критике, прикази самосталних 
наступа у стручним публикацијама и стручним рубрикама; енциклопедијске 
јединице; телевизијске и радио емисије; филмови о дјелу кандидата) се наводе али 
не бодују; 

(22) за избор у умјетничко-наставно звање (доцент, ванредни професор, редовни 
професор) потребно је да кандидат има најмање два рада из категорије радова под 
тачком (1) и/или (2) и најмање 2 рада из категорије радова под тачком (3) и/или (5). 

 
Члан 21.  

Образовну дјелатност кандидата Комисија оцјењује бројем бодова према 
сљедећем: 
(1) рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у иностранству.....12 бодова 
(2) рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи.....6 бодова 
(3) гостујући професор на универзитетима у државама Европске уније и изван Европе 

(ангажман у трајању од најмање једног семестра)............................10 бодова 
(4) гостујући професор на универзитетима у државама Европске уније и изван Европе 

(ангажман у трајању од најмање 30 дана)............................6 бодова 
(5) гостујући професор на универзитетима у државама Европске уније и изван Европе 

(ангажман у трајању краће од 30 дана)...................3 бода 
(6) гостујући професор на универзитетима у државама насталим на тлу бивше СФРЈ 

(ангажман у трајању од најмање једног семестра)............................5 бодова 
(7) гостујући професор на универзитетима у државама насталим на тлу бивше СФРЈ 

(ангажман у трајању од најмање 30 дана)............................4 бода 
(8) гостујући професор на универзитетима у државама насталим на тлу бивше СФРЈ 

(ангажман у трајању од краће од 30 дана)........................3 бода 
(9) гостујући професор на универзитетима у Републици Српској, Федерацији Босне и 

Херцеговине или Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине............................2 бода 
(10) други облици међународне сарадња (конференције, скупови, радионице, едукација 

у иностранству).......................3 бода 
(11) менторство кандидата за степен трећег циклуса.....7 бодова 
(12) члан комисије за одбрану докторске дисертације..... 3 бода 
(13) менторство кандидата за степен другог циклуса.....  4 бода 
(14) члан комисије за одбрану рада другог циклуса..........2 бода 
(15) уџбеник за предуниверзитетски ниво образовања, једини аутор..... 3 бода 
(16) уџбеник за предуниверзитетски ниво образовања, коаутор..... 2 бода 
(17) нерецензирани студијски приручници (скрипте, практикуми.....) ..... 3 бода 
(18) менторство кандидата за завршни рад првог циклуса.....1 бод 
(19) признања и награде студената у иностранству под менторством кандидата ................2 бода 
(20) признања и награде студената у земљи под менторством кандидата..... 1 бода 
(21) менторство кандидата за учешће студената у културном животу у 

иностранству............2 бода 
(22) менторство кандидата за учешће студената у културном животу Републике Српске 

и Босне и Херцеговине....................1 бод 
 

Члан 22. 
Стручну дјелатност кандидата Комисија оцјењује бројем бодова према сљедећем: 

(1) стручна књига издата од међународног издавача.....6 бодова 
(2) стручна књига издата од домаћег издавача.....3 бода 
(3) стручни рад у часопису међународног значаја (с рецензијом) .....4 бода 
(4) стручни рад у часопису националног значаја (с рецензијом) .....2 бода 
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(5) рад у зборнику радова са међународног стручног скупа.....3 бода 
(6) рад у зборнику радова са националног стручног скупа.....2 бода 
(7) уредник часописа, књиге или континуираног умјетничког програма (у трајању 

дужем од девет мјесеци) у иностранству.....6 бодова 
(8) уредник часописа, књиге или континуираног умјетничког програма (у трајању 

дужем од девет мјесеци) у земљи.....3 бода 
(9) реализован међународни стручни пројекат у својству руководиоца пројекта..........5 

бодова 
(10) реализован међународни стручни пројекат у својству сарадника на 

пројекту.................3 бода  
(11) реализован национални стручни пројекат у својству руководиоца пројекта.........3 

бода 
(12) реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту........ 1 

бод 
(13) реализован патент, сорта, раса, сој или оригиналан метод у производњи.........4 бода 
(14) верификован архитектонски, урбанистички план или студија......................2 бода 
(15) превод изворног текста (за живе језике)у облику студије, поглавља или чланка; 

превод или стручна редакција превода стручне монографске књиге.....2 бода 
(16) чланство у стручним жиријима у иностранству..........................до 3 бода 
(17) чланство у стручним жиријима у земљи.....................................до 2 бода 
(18) менторство за специјализацију.......................2 бода 
(19) менторство за усмјерену специјализацију (субспецијализацију)..............2 бода 
(20) члан комисије за полагање специјалистичког испита.......................1 бод 
(21) члан комисије за полагање субспецијалистичког испита...................1 бод 
(22) остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 

доприносе повећању угледа Универзитета (навести)................ 2 бода 
 

Члан 23. 
Уколико се у својству аутора (коаутора) радова наведених у члановима 19, 21 и 

22. појављује више лица, бодовање се врши на сљедећи начин: 
 

1. у случају три коаутора, сваки коаутор добија предвиђене бодове 
2. у случају четири коаутора, сваки коаутор добија 75% предвиђених бодова 
3. у случају пет коаутора, сваки коаутор добија 50%  предвиђених бодова 
4. у случају шест и више коаутора, сваки коаутор добија 30% предвиђених 

бодова. 
 

Члан 24. 
Вредновање наставничких способности за наставнике, односно сараднике који 

раније нису изводили предавања на Универзитету у Бањој Луци неће се посебно 
бодовати, с тим што су такви кандидати за избор у наставничко звање дужни одржати 
приступно предавање у складу са Статутом Универзитета.  

Кандидат који не добије позитивно мишљење комисије пред којом је одржао 
приступно предавање не може бити предложен за избор. 

Приступно предавање се, у правилу, одржава пред Комисијом за писање 
извјештаја. 

Уколико из објективних разлога није могуће приступно предавање одржати пред 
Комисијом за писање извјештаја, Вијеће факултета/Академије/Сенат ВШУП ће за ту 
намјену именовати посебну комисију. 

Комисија је дужна на одговарајући начин објавити вријеме и мјесто одржавања 
приступног предавања из става 1. овог члана. 
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Члан 25. 
 Вредновање наставничких способности за наставнике и сараднике који су 
изводили предавања на Универзитету у Бањој Луци оцјењује се у оквиру система 
квалитета на Универзитету, према методологији утврђеној Стратегијом осигурања 
квалитета, Процедуром за праћење и унапређење квалитета и Обрасцима за праћење 
квалитета. 
 
 Основ за бодовање је анкета студената о квалитету наставе коју је изводио 
наставник, односно сарадник у претходном изборном периоду, тако што се свака 
појединачна евалуација вреднује на сљедећи начин: 
 

− За оцјену «изврсно» додјељује се 10 бодова 
− За оцјену «добро» додјељује се 5 бодова 
− За оцјену «лоше» 5 негативних бодова. 

 
Члан 26. 

 Код избора у сарадничко звање асистента, умјетничког сарадника и наставника 
страних језика и вјештина на нематичним факултетима  ранг листа се формира на 
основу просјечне оцјене са студија првог и другог циклуса помножен са 10 и бодова које 
кандидат добије на основу остварених резултата који се вреднују у складу са члановима 
19-22. 
 Код избора у сарадничко звање вишег асистента, вишег умјетничког сарадника, 
наставника страних језика и вјештина на нематичним факултетима и лектора ранг листа 
се формира на основу просјечне оцјене остварене из свих испита са првог и другог 
циклуса студија, помножен са 10, те бодова које кандидат добије на основу остварених 
резултата који се вреднују у складу са члановима 19-22. 
 

Члан 27. 
Бодовање на основу чланова 19- 22. се врши и у случају када се на конкурс за 

избор у академско звање пријави само један кандидат. 
 

Члан 28. 
Извјештај Комисије садржи сљедеће податке: основне биографске податке, 

дипломе и звања, преглед и мишљење о досадашњем научном, односно умјетничком, 
стручном и образовном раду свих пријављених кандидата, закључно мишљење и 
приједлог Комисије.  

 
Члан 29. 

Основни биографски подаци обавезно садрже сљедеће информације: име, име  
оба родитеља, презиме; датум и мјесто рођења, установе у којима је био запослен, радна 
мјеста, чланство у научним и стручним организацијама или удружењима.  
 

Члан 30. 
У дијелу који садржи податке о дипломама и звањима обавезно се за све 

кандидате наводе подаци о основном студију, постдипломском студију, докторату и 
претходном избору у научно-наставна, односно умјетничко-наставна звања, ужа научна 
и/или умјетничка област, просјечна оцјена на додипломском, те просјечна оцјена на 
постдипломском студију. 

За основне студије се наводи назив установе на којој је кандидат студирао, мјесто 
и година завршетка, те просјечна оцјена из цијелог студија. 

Подаци о постдипломским студијама садрже назив установе, мјесто и годину 
завршетка, наслов завршног рада и ужу научну/умјетничку област (подаци из дипломе) 
из које је кандидат магистрирао, те просјечна оцјена на постдилпомским студијама. 
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Подаци о докторату садрже назив установе на којој је кандидат докторирао, 
назив, мјесто и годину одбране докторске дисертације, те научну/умјетничку област у 
којој је кандидат докторирао (подаци из дипломе). 

Обавезно се наводе сви претходни избори у наставна и научна звања, са називом 
институције гдје је избор извршен и годином избора. 

 
 

Члан 31. 
За сваког пријављеног кандидата се даје преглед активности и додијељених 

бодова по основу научног и/или умјетничког рада у складу са ближим условима датим 
према члану 19. и 20. овог Правилника. Бодови се исказују посебно за сваку категорију, 
а затим и укупан збир бодова. 

 
Члан 32. 

За сваког пријављеног кандидата се даје преглед активности и додијељених 
бодова по основу образовног рада у складу са ближим условима датим према члану 21. 
овог Правилника. Бодови се исказују посебно за сваку категорију, а затим и укупан збир 
бодова. 

 
Члан 33. 

За сваког пријављеног кандидата се даје преглед активности и додијељених 
бодова по основу стручног рада у складу са ближим условима датим према члану 22. 
овог Правилника. Бодови се исказују посебно за сваку категорију, а затим и укупан збир 
бодова. 

 
Члан 34. 

На крају извјештаја Комисије о пријављеним кандидатима даје се закључно 
мишљење које представља образложење приједлога Комисије. 

Уколико више кандидата задовољавају услове за избор у звање према конкурсу 
из члана 5. овог Правилника, Комисија у правилу предлаже кандидата који има највећи 
број бодова, са назнаком за које звање на Универзитету се предлаже у складу са 
конкурсним захтјевом. 

Изузетно, комисија може да предложи за избор кандидата са мањим бројем 
бодова, образлажући посебно за сваку категорију: научну и/или умјетничку, образовну и 
стручну дјелатност предложеног кандидата, разлоге који су били одлучујући у односу на 
кандидата са највећим бројем бодова. 

 
Члан 35. 

Сагласност са извјештајем о избору у звање на Универзитету сви или већина 
чланова Комисије потврђују својим потписом. 

Уколико неко од чланова Комисије није сагласан са приједлогом о избору може 
своје издвојено мишљење доставити у писаном облику, у ком случају оно чини саставни 
дио извјештаја Комисије.  
 

Члан 36. 
 Поступак избора наставника страног језика, односно вјештина обавља се према 
одредбама овог Правилника. 
 Избор у научно-наставна звања лица које је изабрано у научно и истраживачко 
звање обавља се аналогном примјеном овог Правилника. 
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III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 
 

Члан 37. 
 Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о избору 
академског особља Универзитету у Бањој Луци од 24.07.2007. године. 

 
 

Члан 38. 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен на web 

страници Универзитета. 
 
 
 

Број: 02/04-3.1537-106/13 
 

       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 
        Р Е К Т О Р  

         Проф. др Станко Станић, с.р. 
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Образац - 1 

 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ:  
 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 
о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у 

звање 

 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 
 
 
Ужа научна/умјетничка област: 
 
 
Назив факултета: 
 
 
Број кандидата који се бирају 
 
 
Број пријављених кандидата 
 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
 
 
Састав комисије: 

а) предсједник 
б) члан 
в) члан 
г) члан 

 
Пријављени кандидати 
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II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме:  
Датум и мјесто рођења:  
Установе у којима је био запослен:  
Радна мјеста:  
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције:  
Звање:  
Мјесто и година завршетка:  
Просјечна оцјена из цијелог студија:  

Постдипломске студије: 
Назив институције:  
Звање:  
Мјесто и година завршетка:  
Наслов завршног рада:  
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

 

Просјечна оцјена:  
Докторске студије/докторат: 

Назив институције:  
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

 

Назив докторске дисертације:  
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

 

Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, година 
избора) 

 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 
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г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 

 
Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата) 

 
 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
Уколико се на Конкурс пријавило више кандидата у Закључном мишљењу обавезно је навести ранг 
листу свих кандидата са назнаком броја освојених бодова, на основу које ће бити формулисан 
приједлог за избор 
 
 
У Бањој Луци, дд.мм.20гг.године 

 
 
Потпис чланова комисије 

1.   
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
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IV.  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
 
(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења.) 
  
 
 
У Бањој Луци, дд.мм.20гг.године 

 
 
Потпис чланова  комисије са издвојеним 

закључним мишљењем  
1.   
2.  
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