
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
П Р А В И Л Н И К 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ОДБОРА 

ЗА ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бања Лука, 23.02.2023. године 

 



2 
 

 

На основу члана 54. став (1) тачка 4) Закона о високом образовању, (“Службени 

гласник Републике Српске”, број: 67/20) и члана 34. став (1) тачка 4), а у вези са 

чланом 164. и чланом 165. Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета у 

Бањој Луци на 90. сједници, одржаној 23.02.2023. године, донио је 

 

ПРАВИЛНИК 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ  

ОДБОРА ЗА ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником ближе се уређује организација, састав, рад и надлежности 

Одбора за обезбјеђење и унапређења квалитета (у даљем тексту: Одбор) 

факултета/Академије умјетности, као и друга питања од значаја за рад и 

функционисање Одбора. 

Граматички изрази употријебљени у овом Правилнику за означавање мушког или 

женског рода подразумијевају оба рода.  

 

Члан 2. 

Одбор је савјетодавно, стручно и оперативно тијело научно-

наставних/Умјетничко-научно-наставног вијећа факултета/Академије умјетности (у 

даљем тексту: Вијеће) као и декана факултета/Академије умјетности.  

 

 

II САСТАВ ОДБОРА 

Члан 3. 

Чланови Одбора су:  

- продекан за наставу, предсједник Одбора, 

- продекан за научно-истраживачки рад,  

- координатор за обезбјеђење квалитета,  

- руководиоци студијских програма,  

- шеф студентске службе и  

- један представник студената који је члан Вијећа факултета/Академије 

умјетности. 

Координатор за обезбјеђење квалитета је из реда наставног особља. 

Чланове Одбора именује Вијеће факултета/Академије умјетности на приједлог 

декана. 

 

 

III РАД ОДБОРА 

Члан 4. 

Продекан за наставу факултета/Академије умјетности предсједава сједницама 

Одбора, планира и усклађује рад Одбора и координира послове и активности Одбора. 
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Сједнице Одбора сазива предсједавајући достављањем позива, дневног реда и 

материјала за сваку тачку дневног реда писаним или електронским путем, најкасније 

три дана прије одржавања. 

О раду Одбора сачињава се записник. 

Координатор за обезбјеђење квалитета је секретара Одбора. 

 

 

IV НАДЛЕЖНОСТИ ОДБОРА 

Члан 5. 

Одбор у оквиру своје надлежности обавља сљедеће послове:  

1) припрема извјештаје о самовредновању студијских програма, сходно 

стандардима; 

2) припрема захтјеве за акредитацију студијских програма, сходно стандардима; 

3) учествује у процесу акредитације студијских програма; 

4) припрема Програм рада за наредну календарску годину (Прилог 1.); 

5) припрема Извјештај о реализацији програма рада за претходну календарску 

годину (Прилог 2.); 

6) припрема Извјештај о показатељима квалитета за претходну календарску 

годину (на обрасцу дефинисаном од стране Комитета за обезбјеђење и 

унапређење квалитета); 

7) учествује у спровођењу анкетирања студената о квалитету наставног процеса; 

8) припрема Анализу анкете студената о квалитету наставног процеса за 

претходну академску годину, у којој се предлажу мјере за побољшање; 

9) припрема Анализу повратне информације од послодаваца и бивших студената 

о квалитету студијских програма и стеченим компетенцијама завршетком 

студија; 

10) једном годишње (у правилу у децембру мјесецу) припрема Анализу ранга 

факултета/Академије умјетности на нивоу Универзитета, на којој се 

предлажу мјере за побољшање; 

11) обавља и друге послове из области обезбјеђења и унапређења квалитета. 

 

Документи из тачака 1), 2), 4), 5), 6), 8), 9) и 10), овог члана, усвојени на Вијећу 

факултета/Академије умјетности, достављају се Комитету за обезбјеђење и 

унапређење квалитета. 

 

 

 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 6. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на веб страници 

Универзитета у Бањој Луци.  

 

 

Број: 02/04-3.356-13/23 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА  

                                                                                                               Р Е К Т О Р  

 

       Проф. др Радослав Гајанин, с.р. 
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Прилог 1 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

Назив чланице 

Одбор за обезбјеђење и унапређење квалитета 

ПРОГРАМ РАДА 

за 20ХХ. годину 

 

Ред. број Активност Рок 

1. Прва активност 01.06.20ХХ. 

2. Друга активност  

3. Трећа активност  

   

   

 

 

Прилог 2 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

Назив чланице 

Одбор за обезбјеђење и унапређење квалитета 

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМ РАДА 

за 20ХХ. годину 

 

Ред. број Активност Реализација 

1. Прва активност Реализовано у потпуности 

2. Друга активност Није реализовано у потпуности 

3. Трећа активност 

Реализовано: 

- 

-  

- 

Није реализовано: 

- 

- 

- 

   

   

 


