
Република Српска 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

Сенат Универзитета 
            
Број: 02/04-3.2924-1/21 
Дана, 23.12.2021. године 
 
 На основу члана 54. Закона o високом образовању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 67/20) и члана 33. Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат 
Универзитета у Бањој Луци на 75. сједници одржаној 23.12.2021. године, д о н и о   је   

 
О Д Л У К У 

о матичности чланица Универзитета у Бањој Луци за научна/умјетничка поља и 
уже научне/умјетничке области и разврставање предмета по ужим 

научним/умјетничким областима и катедрама  
 

I 
 Овом Одлуком одређујe се матичност чланица Универзитета у Бањој Луци за 
научна/умјетничка поља и уже научне/умјетничке области и разврставање предмета по 
ужим научним/умјетничким областима и катедрама. 

 
II 

 Студијски програми које реализују чланице Универзитета у Бањој Луци кроз сва 
три циклуса студија, морају припадати одговарајућим научним/умјетничким пољима и 
ужим научним/умјетничким областима за које су матичне поједине чланице. 

 
III 

 Иницијативу за расписивање конкурса за избор кандидата у научно-наставна, 
умјетничко-наставна и сарадничка звања, као и провођење поступка избора кандидата 
реализоваће чланица Универзитета у Бањој Луци која је матична за предметну ужу 
научну/умјетничку област.  

 
IV 

 Саставни дио ове Одлуке налази се у Прилогу број 1. Номенклатура 
научних/умјетничких поља и ужих научних/умјетничких области за које су матичне 
чланице Универзитета у Бањој Луци и Прилогу број 2. Разврставање предмета по ужим 
научним/умјетничким областима и катедрама. 
 

V 
 Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука 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 Одлуке о измјени 
и допуни 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: 02/04-3.220-63/16 од 
17.02.2016. године, број: 02/04-3.1280-118/16 од 18.05.2016. године, број: 02/04-3.2839-
16/16 од 27.10.2016. године, број: 02/04-3.1879-14/17 од 29.06.2017. године, број: 02/04-
3.1879-15/17 од 29.06.2017. године, број: 02/04-3.3456-3/17 од 30.11.2017. године, број: 
02/04-3.183-8/18 од 25.01.2018. године, број: 02/04-3.3376-52/19 од 26.12.2019. године, 
број: 02/04-3.1082-48/20 од 28.05.2020. године и број: 02/04-3.2931-107/20 од 
24.12.2020. године.  
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VI 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена на веб 
страници Универзитета у Бањој Луци. 
 

 

 

 

Достављено:                         ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 
1. Чланицама Универзитета у Бањој Луци,      Р Е К Т О Р 
2. Проректорима Универзитета,        
3. Генералном секретару,            Проф. др Радослав Гајанин, c. p.  
4. а/а.         
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