
1 
 

Република Српска  
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
Сенат Универзитета 

Број: 02/04-3.3376-3/19 
Данa: 26.12.2019. године 

           На основу члана 24. став 7. и члана 64. став 2. тачка б) Закона о високом 
образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 
44/15, 90/16, 31/18 и 26/19) и члана 33. Статута Универзитета, Сенат Универзитета у Бањој 
Луци, на својој 45. сједници, одржаној дана 26.12.2019. године, д о н и о  ј е 

 ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 
 

Члан 1. 
У члану 58. Статута став (7) мијења се и гласи: 
„(7) Уколико ректор није сагласан са приједлогом Вијећа факултета/Академије/Вијећа 
Института, исти враћа са сугестијом за преиспитивање приједлога за именовање 
декана/директора организационе јединице.“ 
У истом члану Статута, иза става (7) додаје се став (8) који гласи: 

„(8) Ректор именује лице које ће обављати дужност декана/директора организационе 
јединице, до избора новог декана/директора, а најдуже 6 мјесеци, и то: 

1) уколико се не заврши процедура избора декана/директора до истека мандата 
досадашњем декану/директору; 

2) уколико се не постигне заједничка сагласност из става (7) овог члана.“ 

Члан 2. 
 Саставни дио ових измјена и допуна Статута је Сагласност Министарства за 
научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво на Приједлог 
измјена и допуна Статута, број: 19.040/612-160/19 од 19.11.2019. године. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Управни одбор Универзитета је на 34. сједници одржаној 04.11.2019. године дао 
позитивно мишљење на Приједлог измјена и допуна Статута Универзитета, након чега је 
Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво  
Републике Српске дало Сагласност, број: 19.040/612-160/19 од 19.11.2019. године.  
На основу добијене Сагласности Министарства за научнотехнолошки развој, високо 
образовање и информационо друштво Републике Српске и напријед наведених чињеница, 
Сенат Универзитета у Бањој Луци је на 45. сједници одржаној 26.12.2019. године донио 
измјене и допуне Статута као у диспозитиву. 

 
  
Достављено:                                                                   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 
1. Генералном секретару,                       Р Е К Т О Р   
2. Руководиоцу службе правних послова, 
3. а/а                                                                                    Проф. др Радослав Гајанин с.р. 


