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На основу члана 64. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 79/10, 104/11, 84/10, 108/13, 44/15 и 90/16) и члана 33. Статута Универзитета у 

Бањој Луци, Сенат Универзитета у Бањој Луци, на својој 12. сједници одржаној дана 

29.06.2017. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

o измјенама Одлуке о матичности факултета/Академије умјетности и студијских 

програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за  

научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области 

 

I 
Овом Одлуком врше се измјене Одлуке о матичности факултета/Академије 

умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих 

послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области, број: 02/04-3.3610- 

110/15 од 26.11.2015. године и број: 02/04-3.220-63/16 од 17.02.2016. године (у даљем тексту: 

Одлука), и то: 

 У наслову Одлуке бришу се ријечи „и Високе школе унутрашњих послова“; 

 У члану 1. Одлуке бришу се ријечи „и Високе школе унутрашњих послова“; 

 У члану 2. Одлуке бришу се ријечи „и ВШУП“; 

 У члану 2. Одлуке у табеларном приказу, под редним бројем 17., ријечи „Висока 

школа унутрашњих послова“ замјењују се ријечима „Факултет безбједносних наука“; 

 У члану 3. Одлуке бришу се ријечи „и ВШУП“, и 

 У члану 5. Одлуке бришу се ријечи „и Високе школе унутрашњих послова“. 

Остали дио Одлуке остаје неизмјењен. 

II 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на веб страници 

Универзитета у Бањој Луци. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Сенат Универзитета у Бањој Луци је на својој 8. сједници од 23.02.2017. године 

усвојио Измјене и допуне Статута Универзитета у Бањој Луци, којим се оснива нова 

организациона јединица – Факултет безбједносних наука, док Висока школа унутрашњих 

послова престаје са радом и трансформише се у Факултет безбједносних наука, а у складу са 

Одлуком Владе Републике Српске број: 04/01-012-2-2793/15. 

Имајући у виду да је Висока школа унутрашњих послова промијенила свој статус и 

престала са радом, Сенат Универзитета у Бањој Луци је оцијенио да је потребно  приступити 



измјенама Одлуке о матичности факултета/Академије умјетности и студијских 

програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за 

научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области с циљем усклађивања 

исте са Измјенама и допунама Статута Универзитета од 23.02.2017. године. 

 

 

 

 
Достављено:                                                                       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  СЕНАТА 

 

1. Свим факултетима/Академији/Институту, РЕКТОР 
1. Проректорима Универзитета,    Проф. др Милан Матаруга, с.р. 

2. Генералном секретару,  

3. а/а.  

 


