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Република Српска 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
Сенат Универзитета 

 
Број: 02/04-3.2536-2/18 
Данa: 27.09.2018. године 

 

На основу члана 24. став 7. и члана 64. став 2. тачка б) Закона о високом 
образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 
44/15, 90/16 и 31/18) и члана 33. Статута Универзитета, Сенат Универзитета у Бањој Луци, 
на својој 28. сједници, одржаној дана 27.09.2018. године, д о н и о ј е 

 
ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 

 

 
 
гласи: 

Члан 1. 
Члан 26. Статута Универзитета у Бањој Луци (у даљем тексту: Статут), мијења се и 

„(1) доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, на 
приједлог ректора, уз претходну сагласност Министарства; 
(2) доноси опште акте из области материјално-финансијског пословања, рада и радних 
односа и друге опште акте у складу са законом и овим Статутом; 
(3) даје мишљење на статут универзитета и на статуте факултета/Академије и Института, 
у складу са својим надлежностима; 
(4) утврђује планове финансирања и развоја; 
(5) доноси Трошковник Универзитета, на приједлог ректора и факултета/Академије; 
(6) доноси годишњи програм рада Универзитета, на приједлог Сената; 
(7) доноси финансијски план и усваја годишњи обрачун; 
(8) разматра  финансијски  план  и  извјештај  о  финансијском  пословању  организационе 
јединице; 
(9) предлаже  Министарству  висину  школарине  за  студенте  који  суфинансирају  своје 
школовање; 
(10) утврђује  висину  школарине  за  студенте  који  самофинансирају  своје  школовање, 
ванредне студенте и студенте стране држављане; 
(11) одлучује о међусобним односима са другим високошколским установама у земљи и 
иностранству; 
(12) усмјерава, контролише и оцјењује рад ректора у домену финансијског пословања; 
(13) подноси оснивачу најмање једанпут годишње извјештај о пословању Универзитета; 
(14) доноси  одлуку  о  формирању  и  укидању  факултета,  академија  и  института,  на 
приједлог Сената; 
(15) утврђује развојно-инвестициону  политику  Универзитета, факултета, Академије и 
Института, на приједлог Сената и ректора; 
(16) одлучује  у  оквиру  регистроване  дјелатности  о  успостављању  јавно-приватног 
партнерства, на приједлог Сената; 
(17) одлучује о издвајању финансијских средстава за чланство у тијелима у  области 
високог образовања у земљи и иностранству; 
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(18) даје претходну сагласност ректору за појединачно располагање средствима преко 
износа од 20.000 КМ, односно декану, тј. директору Института за располагање средствима 
преко износа од 6.000 КМ; 
(19) води политику заштите животног стандарда запослених и студената на Универзитету; 
(20) одлучује у другом степену по приговорима запослених на одлуке ректора и других 
органа и тијела Универзитета који су одлучивали у првом степену о правима, обавезама и 
одговорностима запослених из области радних односа; 
(21) одлучује о другим питањима у оквиру својих надлежности одређених Законом, овим 
Статутом и другим актима.“ 

 
Члан 2. 

У члану 33. Статута, ставу (1) тачке 9), 10) и 25) мијењају се и гласе: 
„9) на приједлог вијећа факултета/Академије додјељује почасно звање  професор 
емеритус, те почасни доктор наука; 
10) предлаже Министарству број студената који се финансирају из буџета Републике и 
број студената који суфинансирају своје школовање за упис у прву годину првог и другог 
циклуса студија; 
(25) утврђује приједлог за уговорно ангажовање наставника у настави до годину дана, 
уколико по претходно расписаном конкурсу није изабран одговарајући кандидат, са 
могућношћу продужења за још једну годину, по истој процедури“. 

У истом члану Статута, иза тачке 10) додаје се тачка 11) која гласи: 
„11) утврђује број студената који самофинансирају своје школовање, ванредне студенте и 

студенте стране држављане за упис у прву годину сва три циклуса студија;“. 
 

Досадашње тачке 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25) и 
26) постају тачке 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26) и 27). 

 
Члан 3. 

У члану 45. Статута, иза става (2) додаје се нови став (3), који гласи: 
„(3) Мандат проректора траје до истека мандата ректору.“ 

 
Досадашњи ставови 3), 4), 5), 6), 7) и 8), постају ставови 4), 5), 6), 7), 8) и 9). 

 
Члан 4. 

У члану 51. Статута, став (1) мијења се и гласи: 
„(1) Унутрашња организација и систематизација радних мјеста на Универзитету, односно 
на  факултетима/Академији  утврђује  се  Правилником  о  унутрашњој  организацији  и 
систематизацији  радних  мјеста,  који  на  приједлог  ректора  доноси  Управни  одбор,  уз 
претходно прибављену сагласност Министарства просвјете и културе Републике Српске.“ 

 
Члан 5. 

Члан 54. Статута мијења се и гласи: 
„Осим послова утврђених Законом, вијеће факултета/Академије у оквиру своје 
надлежности: 

1) доноси   статут   факултета/Академије,   уз   претходно   прибављено   мишљење 
Управног одбора и сагласност Сената; 
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2) даје мишљења  и  приједлоге  Сенату  о  академским,  научним,  умјетничким  и 
стручним питањима у складу са овим Статутом; 

3) даје приједлоге Сенату у вези са промјенама у структури и садржају студијских 
програма и наставним методама; 

4) даје приједлог Сенату за избор професора емеритуса и почасног доктора наука; 
5) прати рад студената на факултету, односно Академији; 
6) предлаже  ректору  именовање  и  разрјешење  декана,  по  процедури  тајног 

гласања; 
7) даје приједлог ректору у вези са радним статусом академског особља; 
8) даје ректору мишљење на приједлог Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у дијелу који се тиче те организационе јединице; 
9) бира и разрјешава представника у Сенат по процедури тајног гласања; 
10) предлаже програм развоја организационе јединице; 
11) формира комисију за подношење извјештаја за избор у научно-наставно, 

односно умјетничко-наставно звање, сарадничка звања и утврђује приједлог 
одлуке о избору кандидата; 

12) формира вијећа студијског програма или подорганизационе јединице унутар 
факултета и Академије и одређује њихов састав и дјелокруг рада у складу са 
Статутом; 

13) именује комисију у поступку израде завршног рада на првом, другом и трећем 
циклусу студија; 

14) предлаже  Сенату  број,  као  и  критеријуме  и  поступак  за  упис  студената  на 
факултет/Академију; 

15) доноси  одлуку  о  препису  студената  са  других  високошколских  установа  у 
складу са Законом; 

16) обавља  и  друге  послове  прописане  овим  Статутом,  статутом  факултета/ 
Академије или другим општим актом.“ 

 
Члан 6. 

У члану 55. Статута став (2) мијења се и гласи: 
„(2) Изузетак од става (1) овог члана је могућност да члан вијећа може бити наставник у 
научно-наставном звању и сарадник у сарадничком звању на студијским програмима из 
области здравља и заштите здравља, који је на Универзитету у радном односу са непуним 
радним временом, а има закључен уговор о раду са пуним радним временом са 
здравственом установом која је наставна база Универзитета“. 

У истом члану Статута, иза става (5) додаје се нови став (6) који гласи: 
„(6) Наставник или сарадник може бити члан само једног Вијећа факултета/Академије и 
Института.“ 

 
Члан 7. 

У  члану  59.  Статута,  ријечи  „са  могућношћу  једног  реизбора“  замјењују  се 
ријечима: „са могућношћу још једног избора“. 

 
Члан 8. 

У члану 60. Статута, ставу (1) додаје се тачка 5) која гласи: 
„5) подноси Управном одбору финансијски план и извјештај о финансијском пословању 



4 

факултета/Академије;“ 
 

Досадашње тачке 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) и 17) постају тачке 
6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) и 18). 

 
Члан 9. 

У члану 67. Статута у ставу (3) ријечи „са могућношћу једног реизбора“ замјењују 
се ријечима: „са могућношћу још једног избора“. 

У члан 67. Статута у ставу (6) додаје се нова тачка 3) која гласи: 
„3) подноси Управном одбору финансијски план и извјештај о финансијском пословању 
Института;“. 

 
У ставу (6) истог члана досадашње тачке 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 11) постају 

тачке 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) и 12). 
 

Члан 10. 
У члану 77. Статута став (2) мијења се и гласи: 

„(2) Број студената који се финансирају из буџета Републике и број студената који 
суфинансирају своје школовање на првом и другом циклусу студија, на основу мишљења 
вијећа факултета/Академије предлаже Сенат, а утврђује Влада.“ 

У истом члану иза става (2) додаје се нови став (3) који гласи: 
„(3) Број студената који самофинансирају своје школовање, ванредних студената и 
студената страних држављана за упис у прву годину сва три циклуса студија, на основу 
мишљења вијећа факултета/Академије, утврђује Сенат“. 

 
Досадашњи став (3) постаје став (4). 

 
Члан 11. 

У члану 105. Статута став (6) мијења се и гласи: 
„(6) Уколико постоји нека околност која може довести у сумњу непристрасност и 
објективност предметног наставника, укључујући брачну заједницу са студентом, односно 
крвно сродство са студентом у правој или побочној линији, закључно са првим степеном, 
декан ће својим рјешењем именовати трочлану комисију или другог предметног 
наставника за одржавање испита у појединачним случајевима“. 

 
Члан 12. 

Члан 106. Статута мијења се и гласи: 
„Члан 106. 

(1) Испитни рокови су: јануарско-фебруарски, априлски, јунско-јулски, септембарски и 
октобарски. 

(2) Јануарско-фебруарски, јунско-јулски и септембарски испитни рокови садрже два 
испитна термина. 

(3) Априлски и октобарски испитни рокови садрже један испитни термин, с тим да се 
октобарски испитни рок мора завршити најкасније до 15. октобра. 

(4) Студенти имају право полагати испите у оба испитна термина прописана ставом 2. 
овог члана. 



5 

(5) При одређивању испитних термина, потребно је обезбиједити да размак између два 
термина буде најмање 10 дана. 

(6) Статутом  факултета/Академије  прописаће  се  начин  праћења  наставе,  полагање 
испита из наредне године, те начин вођења посебне евиденције с тим у вези. 

(7) Апсолвентски  рокови  се  организују  сваког  календарског  мјесеца,  изузев  јула  и 
августа, са по једним испитним термином.“ 

 
Члан 13. 

У члану 128. Статута, став (3) мијења се и гласи: 
„(3) Право да буду бирани за члана Студентског парламента имају редовни студенти сва 
три циклуса студија који први пут уписују годину студија у којој се кандидују.“ 

У истом члану послије става (3) додају се нови ставови (4) и (5) који гласе: 
„(4) Право да буду бирани за члана вијећа факултета/Академије имају студенти сва три 
циклуса студија, уписани на студије у академској години у којој се бирају чланови вијећа 
из реда студената на Универзитету. 
(5) Право да бирају имају студенти сва три циклуса студија, уписани на студије у 
академској години у којој се бирају чланови Студентског парламента и чланови вијећа из 
реда студената на Универзитету.“ 

 
Досадашњи ставови (4), (5), (6) и (7) постају ставови (6), (7), (8) и (9). 

 
Члан 14. 

У члану 137. Статута став (2) мијења се и гласи: 
„(2) У изборни период не урачунава се вријеме проведено на породиљском одсуству, 
боловању дужем од годину дана и период проведен у вршењу јавне функције.“ 

 
Члан 15. 

У члану 138. ставу (1) Статута послије ријеч „проректора“ бришу се ријечи „декана 
и предсједника Управног одбора“. 

 
Члан 16. 

У члану 139. у ставу (10) додаје се слиједећи текст: „У случају да је кандидат који 
се предлаже за избор брачни друг са неким од чланова наставно-научног, односно 
наставно-умјетничког вијећа факултета/Академије или је са истим у крвном сродству у 
правој или побочној линији, закључно са првим степеном, Вијеће доноси одлуку тајним 
изјашњавањем“. 

У истом члану, иза става (11) додаје се нови став (12) који гласи: 
„(12) Уколико је кандидат, који се предлаже за избор, са чланом Сената Универзитета 
брачни друг или је у крвном сродству у правој или побочној линији, закључно са првим 
степеном, члан Сената ће се изузети од гласања у конкретном случају. Поступак изузећа 
уредиће се пословником о раду Сената“. 

 
Досадашњи ставови (12), (13) и (14) постају ставови (13), (14) и (15). 

 
У  истом  члану,  у  ставу  (14)  Статута  ријеч  „приговор“  замјењује  се  ријечима 

„захтјев за преиспитивање“. 
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Члан 142. Статута брише се. 

Члан 17. 

 

Члан 18. 
У члану 147. Статута, став (2) мијења се и гласи: 

„(2) Професор емеритус може учествовати у извођењу наставе на другом и трећем 
циклусу студија, учествовати у изради истраживачких пројеката, бити члан комисије за 
избор у звања, али не може бити одређен за одговорног наставника“. 

 
Члан 19. 

У члану 160. Статута, у ставу (1) додају се тачке: 7), 8), 9) и 10) које гласе: 
„7) регистар уз матичну књигу студената; 
8) студентски досије; 
9) евиденцију о признатим страним високошколским исправама; 
10) евиденцију о мобилности студената;“. 

 
Досадашње тачке 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) и 17) постају тачке 11), 

12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20) и 21). 
 

Члан 20. 
У члану 161. Статута, у ставу (1) иза тачке 7) додаје се тачка 8), која гласи: 

„8) увјерење о завршеном програму цјеложивотног учења;“. 
У истом члану Статута иза става (1) додају се ставови (2), (3) и (4), који гласе: 

„(2) Универзитет издаје јавне исправе на једном од службених језика који су у употреби у 
Републици, на ћирилици или латиници, зависно од захтјева студента. 
(3) Када се настава остварује на неком од страних језика, јавне исправе се издају на 
обрасцу који је штампан двојезично на једном од службених језика који су у употреби у 
Републици, на ћирилици или латиници, зависно од захтјева студента, и на језику и писму 
на којем се изводи настава. 
(4) На захтјев студента Универзитет је дужан да изда диплому и додатак дипломи и на 
енглеском језику.“ 

 
Члан 21. 

У члану 174. Статута, став (3) мијења се и гласи: 
„(3) Декан факултета/Академије, односно директор Института одговоран је у дијелу 
планирања, управљања и коришћења средстава која припадају факултету/Академији/ 
Институту и припрема финансијски план и извјештај о финансијском пословању који се 
подноси Управном одбору Универзитета.“ 

 
Члан 22. 

Иза члана 175. Статута, додаје се нови члан 175а., који гласи: 
„Члан 175а. 
(1) Новчана средства из властитих прихода расподјељена у складу са актом Универзитета 
на располагању су организационим јединицама у пуном износу. 
(2) Изузетно,  средства  из  става  1.  овог  члана  која су на располагању  организационој 
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јединици може да користи Универзитет у чијем саставу се налази организациона јединица, 
само уз претходну писмену сагласност декана или директора организационе јединице.“ 

 
Члан 23. 

У члану 178. Статута, став (1) мијења се и гласи: 
„(1) Студенти уписани на дипломски и постдипломски студиј према одредбама Закона о 
универзитету („Службени гласник Републике Српске“, бр. 12/93, 14/94, 99/04 и 92/05) 
имају право да заврше студиј по започетом наставном плану и програму, условима и 
правилима студирања, најдуже до краја академске 2017/2018. године, осим студената 
уписаних на дипломске студије у трајању од пет или шест година који могу завршити ове 
студије најдуже до краја академске 2019/2020. године 

Члан 24. 
Саставни дио ових измјена и допуна Статута је Сагласност Министарства просвјете 

и културе на Приједлог измјена и допуна Статута, број: 07.050/612-75/18 од 02.08.2018. 
године. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Управни одбор Универзитета је на 14. сједници одржаној 09.07.2018. године дао 
позитивно мишљење на Приједлог измјена и допуна Статута Универзитета, након чега је 
Министарство про7свјете и културе Републике Српске дало Сагласност, број: 07.050/612- 
75/18 од 02.08.2018. године. 

На основу добијене Сагласности Министарства просвјете и културе Републике 
Српске и напријед наведених чињеница, Сенат Универзитета у Бањој Луци је на 28. 
сједници одржаној 27.09.2018. године донио измјене и допуне Статута као у диспозитиву. 

 
 

 
Достављено: ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 
1. Генералном секретару, Р Е К Т О Р 
2. Руководиоцу службе за стручне послове, Проф. др Радослав Гајанин, с.р. 
3. а/а 


