УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
УПРАВНИ ОДБОР

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БАЊОЈ ЛУЦИ

Бања Лука, 13.04.2020. године

На основу члана 62. став (1) тачка б) Закона о високом образовању („Службени
гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 31/18 и 26/19), члана
26. Статута Универзитета у Бањој Луци, члана 25. Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци, Управни одбор
Универзитета у Бањој Луци, на 44. електронској сједници одржаној 13.04.2020. године,
доноси
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци
Члан 1.
Овим Правилником врше се измјене и допуне Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци, број: 03/043.2019-2/17 од 13.07.2017. године, број: 03/04-3.190-16/18 од 29.01.2018. године, 03/043.190-17/18 од 29.01.2018. године, 03/04-3.3267-2/18 од 29.11.2018. године и 03/04-3.141/19 од 13.01.2020. године (у даљем тексту: Правилник).
Члан 2.
На страни 30. Правилника под редним бројем I-4-2-5 „Кућни мајстор –
котловничар“, код Дјелокруга рада, иза алинеје: „израђује спецификацију материјала
потребног за извршење радова и поправки уређаја и инсталација,“ додаје се нова алинеја,
која гласи: „обавља одговарајуће послове из области заштите од пожара у својој
организационој јединици, а у складу са смјерницама и инструкцијама руководиоца
Службе обезбјеђења и заштите од пожара“.
Код истог радног мјеста, у посљедњој реченици брише се тачка, додаје се зарез и
текст који гласи: „а из домена заштите од пожара одговоран је руководиоцу Службе
обезбјеђења и заштите од пожара“.
Члан 3.
На страни 36. Правилника под редним бројем I-4-5 назив „Служба обезбјеђења“
мијења се и гласи: „Служба обезбјеђења и заштите од пожара“ .
На истој страни Правилника под бројем „I-4-5-1 Руководилац службе“, код
Дјелокруга рада, алинеја „врши контролни рад Службе обезбјеђења“, мијења се и гласи:
„надзире и контролише раднике Службе у домену заштите од пожара“.
На истој страни Правилника, код радног мјеста „I-4-5-2 Референт за
противпожарну заштиту и заштиту на раду“, код Дјелокруга рада, иза алинеје:
„подноси тромјесечни извјештај о стању у овој области“ додаје се нова алинеја, која гласи:
„кординише и усмјерава рад радника Службе у домену заштите од пожара“.
Члан 4.
На страни 36. Правилника под бројем „I-4-5-3 „Портир-чувар“ код Дјелокруга
рада, иза алинеје: „обилази објекте у току ноћи, контролише улазе у објекте и круг
Кампуса“, додаје се нова алинеја, која гласи: „обавља одговарајуће послове из области
заштите од пожара“.
Kод истог радног мјеста, број извршилаца „24“, замјењује се бројем „22“.
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Члан 5.
У Правилнику на страни 44. код радног мјеста „Виши стручни сарадник за
сарадњу са привредом Машинског факултета“, мијења се редни број радног мјеста на
начин да се редни број „II-19“ замјењује редним бројем „II-15“.
Члан 6.
На страни 51. Правилника, под редним бројем „II-36 Кућни мајстор“, код
Дјелокруга рада, иза алинеје: „стара се о одржавању и чувању апарата и других уређаја
који служе за наставни и научно-истраживачки рад“ додаје се нова алинеја, која гласи:
„обавља одговарајуће послове заштите од пожара у својој организационој јединици, а у
складу са смјерницама и инструкцијама руководиоца Службе обезбјеђења и заштите од
пожара“.
Код истог радног мјеста, у посљедњој реченици брише се тачка, додаје се зарез и
текст који гласи: „а из домена заштите од пожара одговоран је руководиоцу Службе
обезбјеђења и заштите од пожара“.
Члан 7.
На страни 54. у Поглављу Б. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЈЕСТА ЧИЈА
СЕ ПЛАТА ФИНАСИРА ИЗ ПРОЈЕКАТА, ГРАНТОВА И ПРИХОДА НА
ТРЖИШТУ, под редним бројем III-2-3-3-6 додаје се ново радно мјесто „Мастер
фармације“.
„Посебни услови: ВСС – завршен Медицински факултет, студијски програм Фармација,
положен стручни испит.
Дјелокруг рада:
- обавља све послове из области биомедицинских истраживања,
- обавља и друге послове по налогу руководиоца Центра.
За свој рад одговара руководиоцу Центра и декану.
Број извршилаца: 2 (два).“
Додавањем радног мјеста „Мастер фармације“, припадајући редни број III-2-3-3-6 код
радног мјеста „Лаборант/виши лаборант“, мијења се у „III-2-3-3-7“., а припадајући
редни број „III-2-3-3-7“ код радног мјеста Спремачица, мијења се у „III-2-3-3-8“.
Члан 8.
На страни 58., у табеларном приказу Правилника, под редним бројем 39.
Спремачица, у колони Електротехнички факултет, мијења се број извршилаца са „8“ на
„10“.
Члан 9.
Управни одбор доноси овај Правилник на приједлог ректора Универзитета, уз
претходну сагласност Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и
информационо друштво Републике Српске.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на веб страници
Универзитета.
Број: 03/04-3.866-1/20
Дана: 13.04.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Проф. др Рајко Гњато с.р.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ДОНОШЕЊА ПРАВИЛНИКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БАЊОЈ ЛУЦИ
I ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење Правилника о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци
је Закон о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10,
104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 31/18 и 26/19) и усклађивање Правилника са Рјешењем
Министарства унутрашњих послова Републике Српске, број: С/М-215-672/19 од
24.12.2019. године и Рјешењем републичког инспектора заштите од пожара број:
24.130/215-233-9-2/20 од 06.02.2020. године, као и усклађивање броја извршилаца у складу
са одредбама Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних
високошколских установа („Службени гласник Републике Српске“, број: 84/14 и 38/17).
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЈЕСТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БАЊОЈ ЛУЦИ (СА УКЉУЧЕНИМ
ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА)
а) Доношењу Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци приступило
се, прије свега, због усклађивања назива и дјелокруга рада одговарајућих радних мјеста са
одредбама новог Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“,
број: 94/19). Наиме, одредбе овог Закона налажу формирање одговарајуће службе заштите
од пожара за поједине категорије јавних установа и предузећа. Конкретно, Рјешењем
Министарства унутрашњих послова Републике Српске, број: С/М-215-672/19 од
24.12.2019. године, Универзитет у Бањој Луци је сврстан у другу категорију угрожености
од пожара, а Рјешењем републичког инспектора заштите од пожара број: 24.130/215-233-92/20 од 06.02.2020. године, обавезује се Универзитет у Бањој Луци за оснивање Службе
заштите од пожара, формирања хијераријске структуре ове Службе и усклађивање
дјелокруга рада одређеног броја извршилаца (портир-чувар) у смислу додавања послова из
области заштите од пожара. Стога је Управни одбор Универзитета приступио измјени и
допуни систематизације како би реализовао наложене мјере и формирао службу заштите
под пожара, али у оквиру постојећих капацитета и без запошљавања нових радника.
Конкретно, предлажу се измјене у дјелокругу рада постојећих радних мјеста у оквиру
Службе за обезбјеђење (такође и измјена назива ове Службе) као и код радног мјеста
Кућни мајстор.
Финансијски ефекти предложене измјене и допуне: нема повећавања издвајања из
Буџета Републике за плате у оквиру предложених измјена и допуна ове Службе.
б) Предлаже се смањење броја извршилаца у оквиру Службе обезбјеђења и заштите
од пожара и то за 2 (два) извршиоца, имајући у виду да та радна мјеста већ дужи
временски период нису попуњена и стога постоји оправдање за предложено смањење броја
извршилаца у оквиру ове Службе.
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Финансијски ефекти предложене измјене и допуне: нема повећавања издвајања
из Буџета Републике за плате у оквиру предложених измјена и допуна ове Службе.
в) До измјене шифре код радног мјеста „Виши стручни сарадник за сарадњу са
привредом Машинског факултета“, приступило се због учињене техничке грешке у
нумерисању у претходним измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци, број: 03/04-3.3267-2/18
од 29.11.2018. године.
г) До измјене радних мјеста у Центру за биомедицинска истраживања Медицинског
факултета приступило због систематизовања новог радног мјеста у оквиру овог Центра, и
то радно мјесто „мастер фармације“ - два извршиоца. Разлог за систематизовањем новог
радног мјеста је процес повећаног обима рада наведеног Центра.
Финансијски ефекти предложене измјене и допуне: нема повећавања издвајања
из Буџета Републике за плате у оквиру предложених измјена и допуна, јер се предложена
радна мјеста финансирају из изворних прихода Медицинског факултета Универзитета у
Бањој Луци.
д) До повећања броја извршилаца, код радног мјеста Спремачица на
Електротехничком факултету Универзитета у Бањој Луци, приступило се из разлога што
је прије неколико година извршена надоградња још једног спрата на поменутом
Факултету чиме се укупна квадратура затвореног пословног простора повећала на 5.600
м2, а према одребама Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних
високошколских установа на сваких 500 м2 систематизује се један извршилац. Тиме се
стекао правни основ за повећање броја извршилаца са 8 на 10.
Додатна финансијска средства за ову предложену измјену нису потребна,
будући да се истовремено предлаже смањење броја извршилаца за радно мјесто „Портирчувар“ и то за два извршиоца.
III ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
За реализацију Правилника о измјенамa и допунама Правилника о унутрaшњој
организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци нису
потребна додатна финансијска средства из Буџета Републике Српске.
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