
Република Српска 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

            Управни одбор  

 

Број: 03/04-3.1882-33/13 

Дана, 19.07.2013. године 

 

На основу члана 26. Статута Универзитета у Бањој Луци, а након разматрања Приговора 

Правног факултета, број: 12/1.484-1/13 од 28.05.2013. године, Управни одбор Универзитета на 1. 

конститутивној сједници одржаној 19.07.2013. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Правилника о поступку давања сагласности  

за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци  

на другој високошколској установи 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком врше се измјене и допуне Правилника о поступку давања сагласности за 

рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи, број: 

12/1.365-1/13 од 23.04.2013. године, и то: 

 

- иза члана 4. Правилника додаје се нови члан 4а. који гласи: 

4а. 

„Наставник/сарадник који закључује Уговор о допунском раду са Универзитетом у 

Бањој Луци дужан је потписати пратећу изјаву којом се обавезује да неће закључивати 

уговор о допунском раду ни са једном другом високошколском установом у Републици 

Српској, БиХ или иностранству, без претходне сагласности ректора Универзитета. 

У случају непоштивања обавезе из претходног става, Уговор о допунском раду  

аутоматски се раскида.“ 

 

- члан 10. Правилника брише се. 

 

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 

 

  Управни одбор Универзитета је у вези са Приговором Правног факултета о поступку 

давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој 

високошколској установи усвојио допуне члана 4. наведеног Правилника које ће у пуном обиму 

нормативно регулисати радно-правни статус свих наставника и сарадника који учествују у 

наставном процесу на Универзитету у Бањој Луци, те одлучио као у диспозитиву ове Одлуке. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове Одлуке може се уложити приговор Управном одбору 

Универзитета у року од 15 дана од дана пријема исте. 

 
 
Достављено:                     ПРЕДСЈЕДНИК 
1. Свим факултетима/Академији/Институту,                  УПРАВНОГ ОДБОРА 

2. Генералном секретару, 

3. а/а.                  Проф. др Богдан Зрнић, с.р.  


