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

гласник Републике Српске”, број: 67/20), члана 34. став (1) тачка 4) 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  

КОМИТЕТА ЗА ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

(1) Овим Правилником ближе се уређује организација, рад, састав и надлежности 

Комитета за обезбјеђење и унапређење квалитета Универзитета у Бањој Луци (у 

даљем тексту: Комитет), као и друга питања од значаја за рад и функционисање 

Комитета.  

(2) Граматички изрази употријебљени у овом правилнику за означавање мушког или 

женског рода подразумијевају оба рода.  

Члан 2. 

Комитет је савјетодавно, стручно и оперативно тијело Сената Универзитета у 

Бањој Луци (у даљем тексту: Сенат) и ректора Универзитета у Бањој Луци (у даљем 

тексту: ректор).  

 

 

II САСТАВ КОМИТЕТА 

Члан 3. 

Чланове  Комитета су:  

- проректор за наставу и студентска питања, предсједник Комитета, 

- један представник природних, медицинских и здравствених наука,  

- један представник инжењерско-технолошких наука,  

- један представник пољопривредних наука,  

- један представник друштвених и хуманистичких наука,  

- стручни сарадник Канцеларије за обезбјеђење и унапређење квалитета и  

- један представника из реда студената. 

Чланове Комитета именује Сенат на приједлог ректора. 

Члана Комитета из реда студената који је члан Сената, предлаже Студентски 

парламент Универзитета. 

По једног члана Комитета предлажу вијећа научних области Универзитета у 

Бањој Луци. 

Мандат чланова Комитета траје четири године, са могућношћу поновног 

именовања. 

Сједницама Комитета могу, по позиву, присуствовати представници Агенције за 

високо образовање Републике Српске и други релевантни појединци и институције. 

Члан 4. 

 Члановима Комитета може престати чланство у Комитету на лични захтjев, због 

одласка у пензију и у другим оправданим случајевима, а у складу са Законом о високом 

образовању и општим актима Универзитета. 
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III РАД КОМИТЕТА 

Члан 5. 

Сједнице Комитета сазива и њима предсједава проректор за наставу и студентска 

питања. 

Сједнице Комитета одржавају се минимално четири пута у току године, а по 

потреби и чешће. 

Сједнице Комитета сазива предсједавајући достављањем позива, дневног реда и 

материјала за сваку тачку дневног реда, писаним или електронским путем, најкасније 7 

дана прије одржавања. 

Сједнице Комитета могу се одржавати и електронским путем. 

О раду Комитета на сједницама води се записник. 

Стручне и административно-техничке послове за потребе Комитета обавља 

Канцеларија проректора за наставу и студентска питања. 

 

 

IV НАДЛЕЖНОСТИ КОМИТЕТА 

Члан 6. 

Комитет обавља сљедеће послове:  

1) прати и унапређује систем за обезбјеђење квалитета; 

2) промовише изградњу културе квалитета; 

3) припрема Извјештај о самовредновању Универзитета; 

4) учествује у процесу акредитације Универзитета;  

5) разматра препоруке екстерног вредновања и предлаже мјере за побољшање; 

6) разматра документе достављене од стране Одбора за обезбјеђење и унапређење 

квалитета, факултета/Академије умјетности; 

7) припрема Збирни извјештај о показатељима квалитета за претходну календарску 

годину у којем се предлажу мјере за побољшање;  

8) једном годишње (по правилу у децембру мјесецу) Сенату представља Анализу 

ранга Универзитета, у којој се предлажу мјере за побољшање; 

9) учествује у едукацијама које организују надлежна тијела и институције; 

10) иницира одржавање форума у којима учешће узимају студенти, с циљем 

добијања повратних информација и приједлога мјера за побољшање квалитета 

студирања;   

11) размјењује искуства са универзитетима са којима Универзитет има уговоре о 

сарадњи и потиче стручно усавршавање академског и неакадемског особља;  

12) прати смјернице европских асоцијација за високо образовање учествујући у 

међународним пројектима везаним за обезбјеђење квалитета; 

13) обавља и друге послове из области обезбјеђења и унапређења квалитета. 
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V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

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

Универзитета у Бањој Луци.  

 

 

Број: 02/04-3.356-14/23 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА  

               Р Е К Т О Р  

 

                                                                                           Проф. др Радослав Гајанин, с.р. 

 

 

 

 

 

 


