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Источно Сарајево, новембар 2012. године 



На основу члана 64. став 2. в) Закона о високом образовању („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 34. Статута 

Универзитета у Источном Сарајеву, а у вези са чланом 28. став 2. Статута 

Универзитета, Сенат Универзитета на својој редовној XIV сједници одржаној 

15.11.2012. године, донио је 

 

П Р А В И Л Н И К 
о поступку избора чланова Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву 

 

 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Правилником о поступку избора чланова Управног одбора Универзитета у 

Источном Сарајеву (у даљем тексту: Правилник) утврђује се процедура избора чланова 

Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву из реда академског и 

административно-техничког особља. 

 

Члан 2. 

 Управни одбор Универзитета састоји се од 11 (једанаест) чланова и то: 

- 5 (пет) представника из реда академског особља Универзитетета; 

- 1 (један) представник административно-техничког особља Универзитета; 

- 1 (један) представник студената Универзитета; 

- 4 (четири) представника оснивача. 

 

 

Члан 3. 

 Представнике оснивача у Управном одбору Универзитета именује Влада 

Републике Српске. 

 

Члан 4. 

Представника студената у Управном одбору Универзитета бира студентско 

представничко тијело по процедуру утврђеној посебним актом који доноси студентско 

представничко тијело, а именује га Сенат Универзитета. 

 

 

II ИЗБОР ПРЕДСТАВНИКА АКАДЕМСКОГ  

   И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА 

 

Члан 5. 

 Представнике академског и неакадемског особља у Управном одбору 

Универзитета бира и именује Сенат Универзитета након проведеног јавног конкурса, а 

у складу са одредбама овог Правилника. 

 

 

 



Члан 6. 

 1) Приликом избора представника академског особља у Управном одбору 

Универзитета мора се водити рачуна о територијалној заступљености и заступљености 

разнородних научних и умјетничких области које се изучавају на организационим 

јединицама Универзитета. 

 2) Територијална заступљеност из претходног става подразумјева заступљеност 

регија у којима се налазе сједишта факултета и академија Универзитета. 

 3) Регије из претходног става из којих се бирају представници академског 

особља у Управни одбор Универзитета су:  

 - регија Херцеговина која има једног представника академског особља; 

 - регија Посавина, Семберија и Доње Подриње која има два представника 

академског особља; 

 - Сарајевско – романијска регија која има два предстваника акадесмког особља. 

4) У случају да се на јавни конкурс није пријавио ниједан кандидат из неке од  

регија из претходног става, за члана Управног одбора испред академског особља те 

регије може се изабрати кандидат из једне од преостале двије регије, при чему је 

обавезно прибављање мишљења организационих јединица чије је сједиште у регији из 

које нема пријављених кандидата 

 

Члан 7. 

1) За представнике академског особља у Управом одбору Универзитета не  

може се бирати лице које врши руководећу функцију у Ректорату Универзитета, 

функцију декана организационе јединице Универзитета и функцију руководиоца у 

синдикалним организацијама организационих јединица и Ректората Универзитета и 

Координационог одбора синдиката високог образовања,  с обзиром на неспојивост 

ових функција.  

2) За представника административно-техничког особља у Управом одбору  

Универзитета не може се бирати лице које врши руководећу функцију у Ректорату 

Универзитета и функцију руководиоца у синдикалним организацијама организационих 

јединица и Ректората Универзитета и Координационог одбора синдиката високог 

образовања,  с обзиром на неспојивост ових функција 

3) О пријављеним кандидатима за избор члана Управног одбора из реда 

административно техничког особаља, обавезно се прибавља мишљење синдикалние 

организације Ректората Универзитета и синдикалних организација 

факултета/академија Универзитета. 

 

 

Члан 8.  

1) Одлуку о расписивању јавног кокурса за избор чланова Управног одбора из  

реда академског и административно-техничког особља доноси Сенат Универзитета 

најкасније три мјесеца прије истека мандата актуелним члановима Управног одбора. 

2) Јавни конкрс за избор чланова Управног одбора из реда академског и  

административно-техничког особља објављује се у дневном листу доступном на 

територији Републике Српске. 

3) Јавни конкурс из претходног става остаје отворен 15 дана од дана  

објављивања у дневном листу. 



 

Члан 9. 

1) Комисију за разматрање конкрсног материјала у поступку избора  

представника акдемског и административно-техничког особља у Управном одбору 

Универзитета формира Сенат Универзитета у року од 30 дана од дана затварања јавног 

конкурса из претходног члана. 

2) Комисија из претходног става има најмање 3, а највише 5 чланова. 

3) У комисију не могу бити именована лица која су поднијела пријаву на  

конкурс за избор члана у Управни одбор. 

 

4) Из реда академског особља именују се најмање 2, односно највише 4 члана,  

док се један члан комисије именује из реда административно-техничког особља. 

 

Члан 10. 

Комисија из претходног члана је обавезна да у од 15 дана од дана именовања,  

изврши преглед пријава кандидата на конкурс, сачини извјештај о пријављеним 

кандидатима и исти достави Сенату Универзитета на разматрање. 

 

 

Члан 11. 

1) Сенат Универзитета је обавезан да у року од 30 дана од пријема извјештаја  

комисије из претходног члана, размотри извјештај комисије и донесе одлуку о избору 

и именовању чланова Управног одбора Универзитета из реда академског и 

административно-техничког особља. 

. 2) Уколико је кандидат за члана Управног одбора члан Сената Универзитета, 

тај кандидат нема право гласа приликом гласања о избору члана Управног одбора. 

 3) Након што размотри извјештај комисије, Сенат Универзитета приступа 

гласању за избор чланова Управног одбора испред академског особља, а затим гласању 

за избор члана Управног одбора испред административно-техничког особља. 

4) О избору чланова Управног одбора испред академског особља  и избору 

члана Управног одбора испред административно-техничког особља Сенат 

Универзитета се изјашњава гласањем појединачно о сваком кандидату који испуњава 

услове за избор. 

 5) Уколико ниједан од кандидата за избор за члана Управног одбора у првом 

кругу гласања не добије већину гласова чланова Сената, гласање се понавља све док 

један од предложених кандидата не добије већину гласова чланова Сената. 

 

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

 Мандат чланова Управног одбора, избор предсједника Управног одбора, 

престанак чланстава, као и разрјешење члана Управног одбора, регулисани су  

Статутом Универзитета у Источном Сарајеву.  

 

 

 



 

Члан 13. 

 Поступак сазивања сједница, вођења сједница, одлучивања и друга питања 

везана за одржавање сједница и начин рада Управног одбора уређују се Пословником о 

раду Управног одбора Универзитета. 

 

 

 

Члан 14. 

 Ступањем на снагу овог Правилника, престају да важе Правила о поступку и 

начину избора чланова Управног одбора број: 230-II/07 од 04.10.2007. године. 

 

Члан 15. 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се на огласним 

таблама Универзитета и организационих јединица Универзитета. 

 

 

Број: 01-С-399-XIV/12                                                    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 

Дана:15.11.2012. године                                                                    Р Е К Т О Р 

             

                Проф. др Митар Новаковић 


