
             Република Српска 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
              Управни одбор  

  
 

Број: 03/04-3.2741-2/17 
Дана, 03.10.2017. године 

 
 
На основу члана 62. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16) и члана 26. став (1) тачка 2) Статута 
Универзитета, Управни одбор Универзитета, на 3. сједници одржаној 03.10.2017. године,      
д о н о с и 
 

ПРАВИЛНИК 
о допуни Правилника о раду Универзитета у Бањој Луци  

 
 

Члан 1. 
Овим Правилником врши се допуна Правилника о раду Универзитета у Бањој Луци, 

број: 03/04-3.3008-5/16 од 18.10.2016. године, и то: 
 

- у члану 79. ставу (1) иза тачке 5) додаје се нова тачка 6) која гласи:  
„6) ако наставник или сарадник не буде изабран у исто или више звање након истека 

периода на који је биран.“ 
 

- у члану 79. иза става (3) додаје се нови став (4) који гласи:  
„(4) Поступак за раскид уговора о раду из става (1) тачке 6) овог члана покреће 

декан/директор, најкасније пет мјесеци након истека периода на који је наставник или 
сарадник биран“.  

 
Члан 2. 

  Овај Правилник о допуни Правилника о раду Универзитета у Бањој Луци ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања на веб страници Универзитета. 

 
 
 
 
 
 
Достављено:                             ПРЕДСЈЕДНИК 
1. Свим факултетима/Академији/Институту,                   УПРАВНОГ ОДБОРА 
2. Генералном секретару, 
3. Финансијском директору,          Проф. др Рајко Гњато, с.р. 
4. а/а.     
 
 
 
 
 



 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ДОНОШЕЊА ДОПУНА ПРАВИЛНИКА О РАДУ 
      
 
I ПРАВНИ ОСНОВ  
 

Правни основ за доношење ових допуна Правилника о раду Универзитета у Бањој 
Луци је члан 62. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16) и члана 26. став (1) тачка 2) Статута Универзитета. 
 
 
II -  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ДОПУНА ПРАВИЛНИКА О РАДУ    

УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 
 
 Управни одбор Универзитета у Бањој Луци донио је Правилник о раду Универзитета 
у Бањој Луци на сједници одржаној 18.10.2016. године.  
 Доношењу допуна Правилника о раду Универзитета у Бањој Луци приступило се из 
разлога што се у складу са новим Правилником о унутрашњој организацији радних мјеста на 
Универзитету у Бањој Луци са наставницима и сарадницима на Универзитету у Бањој Луци 
закључује уговор о раду на неодређено вријеме.  
 Одредбама Закона о високом образовању, као lex specialis, у члану 97. прописано је да 
академско особље закључује уговор о раду са високошколском установом на неодређено или 
одређено вријеме, уз обавезу провођења поновног избора у исто или избора у више звање по 
истеку периода на које су изабрани. Такође, истим чланом у ставу 2) прописано је да у 
случају да лица из претходног члана која су закључила уговор о раду на неодређено вријеме 
не буду изабрана у исто или више звање због неиспуњавања обавеза из уговора о раду, 
покренуће се поступак раскида уговора о раду.   
 Како досадашњим Правилником о раду није био прописан поступак раскида уговора о 
раду у наведеним случајевима, непоходно је приступити допунама наведеног Правилника.  
 
III ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 
 

За реализацију ових допуна Правилника о раду Универзитета у Бањој Луци нису 
потребна додатна финансијска средства.  
 


