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На основу члана 34. и 43. Статута Универзитета у Бањој Луци Сенат
Универзитета на другој сједници одржаној дана 15.05.2008. године, д о н о с и
ПРАВИЛА
поступка за избор ректора и проректора Универзитета у Бањој Луци
Члан 1.
Овим Правилима утврђује се поступак за избор ректора и проректора.
Члан 2.
Јавни конкурс за избор ректора расписује Сенат Универзитета.
Конкурс се објављује у дневном листу „Глас Срспке“ и на web страници
Универзитета www.unibl.org.
Конкурс је отворен десет дана од дана објављивања у дневном листу.
Поступак избора ректора проводи конкурсна комисија коју именује Сенат.
Члан 3.
Сједница Сената на којој се бира ректор мора се одржати најкасније у року од
30 дана од дана објављивања јавног конкурса.
Чланови Сената тајно гласају приликом избора ректора. Ако на конкурсу
учествује два или више кандидата, а ниједан није добио надполовичну већину од
укупног броја чланова Сената у првом кругу гласања, гласање се понавља са два
кандидата, која су у првом кругу, добила највећи број гласова.
Ако је у поступку за избор ректора само један кандидат, биће изабран за
ректора уколико добије већину гласова од укупног броја чланова Сената.
Члан 4.
Уколико се ректор Универзитета не изабере у роковима предвиђеним овим
Правилима, процедура за избор ректора се понавља. Поновни конкурс за избор ректора
мора бити расписан и објављен у року од 15 дана од дана одржавања сједнице Сената
на којој није изабран ректор.
До избора новог ректора, за вршиоца дужности Сенат именује досадашњег
ректора.
Члан 5.
Гласачки листић садржи имена кандидата који испуњавају услове предвиђене у
конкурсу. Имена кандидата на гласачком листићу уписана су по азбучном реду.
Избор се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата.
Пуноважан је онај листић на коме је заокружен само један број.

Члан 6.
Приликом расписивања конкурса за избор ректора предвиђени су општи и
посебни услови које кандидати морају испуњавати. Општи услови за избор ректора су:
1. да је кандидат за избор ректора држављанин БиХ;
2. да пријављени кандидат није правоснажном пресудом осуђен за кривично дјело
против службене дужности или кривично дјело против сигурности правног
саобраћаја;
3. да пријављени кандидат није отпуштен из државне службе или установе
високог образовања у Републици Српској у посљедње три године од дана
објављивања конкурса;
4. да се против кандидата не води кривични поступак за дјело које га чини
неподобним за обављање дужности ректора;
5. да нема сметњи из члана IX 1. Устава БиХ.
Посебни услови за избор ректора су:
1. пријављени кандидат мора бити у звању редовног професора;
2. пријављени кандидат мора бити у радном односу са пуним радним временом на
Универзитету у Бањој Луци на дан расписивања конкурса.
Кандидат за избор ректора мора уз пријаву приложити биографију и Приједлог
програма рада у мандатном периоду.
Члан 7.
Проректоре бира Сенат Универзитета из реда наставника са пуним радним
временом на Универзитету у Бањој Луци, на приједлог ректора, тајним гласањем.
Ректор предлаже кандидате за проректоре и образлаже свој приједлог, водећи при том
рачуна о равномјерној заступљености научних области.
Сенат бира проректоре тајним гласањем. Код избора проректора гласање се
врши појединачно за предложене кандидате заокруживањем редног броја испред
имена кандидата.
За проректора ће бити изабран предложени кандидат који добије надполовичну
већину гласова од укупног броја чланова Сената.
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