
Република Српска 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
               Управни одбор 

Број: 03/04-3.1088-3/22 
Дана, 01.06.2022. године 

На основу члана 51. Закона o високом образовању („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 67/20) и члана 26. Статута Универзитета, Управни одбор Универзитета у Бањој 
Луци, на 12. сједници одржаној 01.06.2022. године, д о н о с и 

О Д Л У К У 

I 

 Правилник о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у 
Бањој Луци на другој високошколској установи, број: 03/04-3.825-5/13 од 10.04.2013. године, 
измјенe и допунe Правилника о поступку давања сагласности за рад академског особља 
Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи, број: 03/04-3.1513-24/13 од 
15.05.2013. године и измјенe и допунe Правилника о поступку давања сагласности за рад 
академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи, број: 
03/04-3.1882-33/13 од 19.07.2013. године, стављају се ван снаге. 

II 

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

 О б р а з л о ж е њ е 

Управни одбор Универзитета, на својој 12. сједници одржаној 01.06.2022. године, 
разматрао је питање давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој 
Луци на другој високошколској установи и примјене Правилника о поступку давања 
сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској 
установи, који регулише предметно питање. 

Управни одбор Универзитета је констатовао да је питање давања сагласности за рад 
академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи 
регулисано Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ број: 01/16, 66/18 и 
91/21) и Законом о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број: 67/20), 
те да је Правилник о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у 
Бањој Луци на другој високошколској установи застарио и садржи низ недостатака, те стога 
није примјењив у пракси и исти је потребно је ставити ван снаге. 

На основу наведеног, Управни одбор је одлучио као у диспозитиву ове Одлуке. 
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