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Број: 02/04-3.2657-62/22  
Дана, 22.12.2022. године  
 
 На основу члана 54. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 67/20) и члана 34. Статута Универзитета у Бањој Луци, а након разматрања 
Молбе Института за генетичке ресурсе за тумачење у примјени одредбе члана 4. Правилника 
о организацији и раду катедри Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04-3.353-8/22 од 
24.02.2022. године, Сенат Универзитета у Бањој Луци на 88. сједници, одржаној дана 
22.12.2022. године, донио је 

     
   АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ  

норме из члана 4. Правилника о организацији и раду катедри Универзитета у Бањој 
Луци, број: 02/04-3.353-8/22 од 24.02.2022. године 

 
Одредба члана 4. Правилника о организацији и раду катедри Универзитета у Бањој 

Луци, број: 02/04-3.353-8/22 од 24.02.2022. године гласи:  
„Чланови катедре могу бити сви наставници и сарадници који изводе наставу из 

предмета који припадају катедри и који се налазе на Листи одговорних наставника и 
сарадника Универзитета у Бањој Луци. 

Тачан састав и број чланова катедре регулисаће се одлуком вијећа чланица 
Универзитета у Бањој Луци. 

У раду катедри могу учествовати и чланови других катедри, уз позив шефа катедре, 
али без права одлучивања“. 

Одредбу из члана 4. став (1) Правилника о организацији и раду катедри Универзитета 
у Бањој Луци треба разумјети и примјенити на начин да су сви наставници и сарадници који 
се налазе на Листи одговорних наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци и који 
изводе наставу из предмета који припадају катедри, чланови одговарајуће катедре на којој 
остварују своја права и обавезе, без обзира да ли наставу из предмета изводе континуирано, 
без прекида, или то чине периодично на нивоу семестра. Предметна норма из члана 4. 
Правилника нема за циљ да искључи наставника или сарадника из рада катедре уколико у 
одређеној академској години или у одређеном семестру исти не изводи наставу из предмета 
који припадају катедри. Дакле, сам карактер периодичности и константности извођења 
наставе из предмета нема одлучног утицаја на чланство наставника или сарадника у катедри, 
већ чињеница да ли је одговорни наставник или сарадник задужен за одређени наставни 
предмет, сходно задужењу из Листе одговорних наставника коју усваја Сенат Универзитета у 
Бањој Луци.   

Ово тумачење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на веб страници 
Универзитета у Бањој Луци. 
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