
 

   

На основу чл. 64. ст. 2. тач. в) Закона о високом образовању („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) и чл. 34. и 152. ст. 12. Статута 

Универзитета у Источном Сарајеву, Сенат Универзитета на XXXVIII сјединици одржаној 

дана 26.03.2015. године, донио је  

П Р А В И Л Н И К  

о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора  

академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о поступку и условима избора академског особља Универзитета у 

Источном Сарајеву број: 01-С-129-VIII/12 од 18.04.2012. године,  број: 01-С-45-ХХVI/14 

од 19.02.2014. године и број: 01-С-92-XXVII/14 од 27.03.2014. године у члану 2. додаје се 

став 2. који гласи: 

„(2) Процедура за избор у наставничка и сарадничка звања за све уже научне 

области, односно уже умјетничке области, укључујући и процедуру избора у звање 

наставника страног језика за извођење наставе на нематичном факултету/академији, 

односно наставника вијештина, се спроводи на матичном факултету/академији и органима 

Универзитета. 

(3) Под наставно-научним вијећем факултета, односно наставно-умјетничким 

вијећем академије, у смислу овог Правилника, подразумјева се наставно-научно вијеће 

матичног факултета, односно наставно-умјетничко вијеће матичне академије.“ 

 

Члан 2. 

 

 У члану 3. додају се ставови 8., 9., 10., 11., 12. и 13. који гласе: 

 „(8) У случајевима када организациона јединица има потребу за наставником или 

сарадником из уже научне области, односно уже умјетничке области за коју није матична, 

приједлог за расписивање конкурса за избор у академско звање утврђује вијеће нематичне 

организационе јединице. 

 (9) У случају из претходног става, вијеће нематичне организационе јединице је, 

прије доношења одлуке о утврђивању приједлога за расписивање конкурса за избор 

наставника или сарадника, обавезно прибавити сагласност матичне катедре Универзитета. 

(10) Сагласност матичне катедре за расписивање конкурсаиз претходног става се не 

прибавља уколико се ради о избору запосленог наставника или сарадника у више 

академско звање или поновном избору наставника или сарадника у исто звање. 



 

(11) Матична катедра је обавезна да, по захтјеву нематичног факултета/академије 

за прибављање сагласности за расписивање конкурса за избор у звање у случају из става 9. 

овог члана, одговори у року од 30 дана од пријема захтјева нематичног 

факултета/академије. 

(12) Уколико матична катедра у року из претходног става нематичном 

факултету/академији не достави сагласност, односно акт којим одбија сагласност за 

расписивање конкурса, сматраће се да је дата прећутна сагласност за расписивање 

конкурса. 

 (13) Нематични факултет/академија је обавезан-а да Сенату Универзитета, уз 

приједлог за расписивање конкурса за избор у звање, достави сагласност матичне катедре 

за расписивање конкурса, односно у случају из претходног стaва обавјештење о да 

матична катедра није одговорила по захтјеву за прибављање сагласности.“ 

   

Члан 3. 

 

 У члану 6. додају се ставови 4. и 5. који гласе: 

 „(4) Уколико комисија не достави извјештај о пријављеним кандидатима у року из 

става 1. овог члана, вијеће факултета/академије је обавезно да именује нову комисију. 

   (5) У нову комисију из претходног става не могу се именовати наставници који су 

били именовани у комисију која није у року доставила извјештај о пријављеним 

кадидатима.“ 

 

Члан 4. 

 

 У члану 17. додаје се став 2. који гласи: 

 „ (2) Уколико се ради о избору кандидата, по конкурсу чије је расписивање 

предложило вијеће нематичне организационе јединице, одлука о избору се доставља 

кандидату, матичној организационој јединици и нематичној организационој јединици.“ 

 

Члан 5. 

 У члану 18. став 1. ријечи: „ односно вјештина на нематичним факултетима може 

изводити и наставник страног језика“ замјењују се ријечима „на нематичном 

факултету/академији и наставу вјештина може изводити наставник страног језика, 

односно вјештина“. 

 

Члан 6. 

 У члану 19. у ставу 1. иза ријечи „на приједлог вијећа“ додајају се ријечи „матичног 

или нематичног“. 

 Иза става 1. убацују се нови ставови 2. и 3. који гласе: 

 „(2) Вијеће нематичног факултета/академије је, прије доношења одлуке о 

утврђивању приједлога за расписивање конкурса за избор наставника страног језика, 

односно наставника вјештина, обавезно прибавити сагласност матичне катедре 

Универзитета. 

  (3) Сагласност матичне катедре из претходног става се не прибавља уколико се 

ради о поновном избору запосленог наставника страног језика, односно наставника 

вјештина.“ 



 

 Досадашњи ставови 2. и 3. члана 19. постају ставови 4. и 5. овог члана. 

  

Члан 6. 

 

 У члану 21. додаје се ставови 4. и 5. који гласи:  

 „(4) Уколико комисија не достави извјештај о пријављеним кандидатима у року из 

става 1. овог члана, вијеће факултета/академије је обавезно да именује нову комисију. 

 (5) У нову комисију из претходног става не могу се именовати наставници који су 

били именовани у комисију која није у року доставила извјештај о пријављеним 

кадидатима.“ 

 

Члан 7. 

 

 Члан 30. мијења се и гласи: 

 „Одлука о избору кандидата у звање наставника страног језика, односно 

наставника вјештина доставља се кандидату, матичној организационој јединици и 

нематичној организационој јединици.“ 

 

Члан 8.  

 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Универзитета или web страници Универзитета. 

 

 

Број: 01-С-78-1-XXXVIII/15                          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА  

Датум: 26.03.2015. године                                                                    Р Е К Т О Р  

                                             _______________________ 

                        проф.др Радослав Грујић 

 


