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Бања Лука, 21.06.2012. године  



На основу члана 61. Закона о високом образовању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 73/10 и 104/11) и члана 33. Статута Универзитета у Бањој 
Луци, Сенат Универзитета у Бањој Луци, на 3. сједници одржаној 21.06.2012. године,  
д о н о с и  

 
П Р А В И Л Н И К 

о поступку избора органа Универзитета, факултета, 
Академије умјетности и Института за генетичке ресурсе 

 
Члан 1. 

 Овим Правилником утврђују се поступци избора: (1) чланова Наставно-научних 
вијећа факултета, Наставно-умјетничког вијећа Академије умјетности и Научног вијећа 
Института за генетичке ресурсе; (2) декана; (3) чланова Сената; (4) чланова Управног 
одбора. 
 
1. Конституисање Наставно-научних вијећа факултета, Наставно-умјетничког 

вијећа Академије умјетности и Научног вијећа Института за генетичке ресурсе 
 

Члан 2. 
 Наставно-научно вијеће факултета, Наставно-умјетничко вијеће Академије 
умјетности и Научно вијеће Института за генетичке ресурсе (у даљем тексту: Вијеће) 
чине наставници и сарадници у радном односу са пуним радним временом на 
Универзитету, који изводе наставу на студијским програмима у тој организационој 
јединици, осим у случајевима из члана 55. став (2) Статута Универзитета, с тим да је 
заступљеност студената, свих циклуса студија, 20% од укупног броја чланова Вијећа. 
 

Члан 3. 
 Састав Вијећа утврђује се на почетку сваке академске године, а у складу са 
потребама извођења наставног процеса. 
  

Члан 4. 
 Ако Вијеће броји више од 50 наставника и сарадника који су у радном односу на 
Универзитету са пуним радним временом, чине га представници свих студијских 
програма.  

Број и начин бирања представника детаљније ће се регулисати статутом  
факултета/Академије умјетности/Института за генетичке ресурсе.  
 
2. Утврђивање приједлога за именовање декана 

 
Члан 5. 

 На основу члана 72. став (5) Закона о високом образовању и члана 57., 58. и 59. 
Статута Универзитета декана именује ректор на приједлог Вијећа факултета, односно 
Академије умјетности. 
 На основу члана 67. став (2) Статута Универзитета директора Института за 
генетичке ресурсе именује ректор на приједлог Вијећа Института.  
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Члан 6. 
 Ако ректор није сагласан са приједлогом Вијећа, исти враћа са сугестијом за 
преиспитивање приједлога за именовање декана/директора. Уколико се не постигне 
заједничка сагласност, ректор именује вршиоца дужности декана/директора. 
 Вршилац дужности декана/директора обавља дужност до окончања поступка 
именовања декана/директора, а најдуже шест мјесеци.  
 
3. Избор чланова Сената 
 

Члан 7. 
 У складу са чланом 34. Статута Универзитета Сенат сачињавају по један члан 
изабран, тајним гласањем, из реда наставног особља са пуним радним временом, по 
правилу у звању редовног професора, сваког факултета, академије и института који 
имају статус организационе јединице и представници студената најмање 20% од 
укупног броја чланова Сената. 
 Избор чланова Сената коначан је у случају када је задовољен став 4. члана 34. 
Статута Универзитета. Приједлози Вијећа који нису у складу са овим ставом, могу се 
вратити на поновно одлучивање. 
  
4. Избор представника академског и административног особља у Управни одбор 

Универзитета 
 

Члан 8. 
Представнике академског и административног особља из реда стално запослених 

на Универзитету бира и именује Сенат након проведеног јавног конкурса, водећи 
рачуна да научне области које се изучавају на Универзитету буду заступљене са 
највише једним представником, у складу са законом. 

Представника студената бира Студентски парламент, по процедури утврђеној 
посебним актом који доноси Студентски парламент. 

На основу члана 27. и 28. Статута Универзитета у Управни одбор Универзитета 
бира се четири члана из реда академског особља и један члан из реда административног 
особља Универзитета.  

 
Члан 9.  

 Јавни конкурс за избор чланова Управног одбора 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 чланова Управног одбора проводи конкурсна комисија коју 

именује Сенат. 
  

Члан 10. 
 Чланове Управног одбора из реда академског и административног особља бирају 
чланови Сената тајним гласањем. 
 За чланове Управног одбора из реда академског и административног особља 
изабрани су кандидати који су добили већину гласова од укупног броја чланова Сената. 
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Члан 11. 
 Гласачки листићи за академско и административно особље садрже имена 
кандидата који испуњавају услове предвиђене у конкурсу. Имена кандидата на 
гласачким листићима уписана су по азбучном реду. 
 Избор се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата.  
 

Члан 12. 
 Приликом расписивања конкурса за избор чланова Управног одбора из реда 
академског и административног особља предвиђени су општи и посебни услови које 
кандидати морају испуњавати.  

Општи услови су: 
1. да је кандидат за избор чланова Управног одбора из реда академског и 

административног особља држављанин БиХ; 
2. да пријављени кандидат није отпуштен из службе или установе у Републици 

Српској у посљедње три године до дана објављивања конкурса; 
3. да се против кандидата не води кривични поступак за дјело које га чини 

неподобним за обављање дужности члана Управног одбора; 
4. да нема сметњи из члана IX 1. Устава БиХ. 
 
 Посебни услови за избор чланова Управног одбора из реда академског особља 

су: 
1. пријављени кандидати морају бити у звању редовног или ванредног професора; 
2. пријављени кандидати морају бити у радном односу са пуним радним временом 

на Универзитету у Бањој Луци на дан расписивања конкурса.  
 
Посебни услови за избор чланова Управног одбора из реда административног 

особља су: 
1. пријављени кандидати морају имати завршену високу стручну спрему; 
2. пријављени кандидати морају бити у радном односу са пуним радним 

временом на Универзитету у Бањој Луци на дан расписивања конкурса. 
 

Кандидат за избор чланова Управног одбора из реда академског и 
административног особља морају уз пријаву приложити кратку биографију и остале 
доказе тражене конкурсом. 
 
5. Завршне одредбе 

Члан 13. 
 Тумачење одредаба овог Правилника даје Сенат Универзитета. 
 

Члан 14. 
 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се на web страници 
Универзитета. 
 
 
     
Број: 02/04-3.1472-46/12                   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  СЕНАТА  
Дана, 21.06.2012. године               Р Е К Т О Р                    
                            Проф. др Станко Станић, с.р. 
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