
 

 
       

На основу члана 51. став 1. тачка 17) Закона о високом образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), члана 27. тачка 9. Статута 
Универзитета у Источном Сарајеву, Управни oдбор Универзитета у Источном 
Сарајеву на сједници одржаној дана 06.09.2021. године, донио је 
 

 
П РА В И Л Н И К 

о измјенама и допунама  
Правилника о поступку, условима и начину награђивања академског особља 

Универзитета у Источном Сарајеву за остварене посебне резултате 
 у научно-истраживачком и умјетничком раду 

 
Члан 1. 

 У Правилнику о поступку, условима и начину награђивања академског особља 
Универзитета у Источном Сарајеву за остварене посебне резултате у научно-
истраживачком и умјетничком раду број: 01-УО-III-20-1-41/21 од 05.03.2021. године 
иза члана 2. додаје се члан 2а. који гласи: 
 

„Члан 2а. 
 Правилник се примјењује у односу на академско особље Универзитета којег 
чине наставници и сарадници Универзитета у научно-наставном, умјетничко-
наставном и сарадничком звању и у звању наставника страних језика и вјештина.“ 
 

Члан 2. 
 У члану 8. ставови  4., 5. и 6. замјењују се новим ставовима 4., 5. и 6. који 
гласе: 

 „ (4) На основу мишљења Комисије из става 3. овог члана, по свакој од пријава 
кандидата на конкурс, ректор доноси одлуку о додјели награде или одлуку о 
одбијању пријаве кандидата. 
   (5) Уколико је кандидат пријавом на конкурс аплицирао на двије или више 
позиција награђивања, одлука о додјели награде, односно одбијању пријаве  
кандидата доноси се посебно за сваку од позиција награђивања за коју је кандидат 
аплицирао, сходно испуњености критерија за награђивање. 
   (6) У оправданим случајевима, као што су утврђена одговорност кандидата за 
повреде Кодекса професионалне етике Универзитета у Источном Сарајеву, теже 
повреде радних обавеза и повреде радне дисциплине у постуцима окончаним у 
посљедних годину дана прије расписивања конкурса и у периоду од расписивања 
конкурса до одлучивања о додјели награде, ректор може донијети одлуку о 
одбијању пријаве кандидата који испуњава критерије за додјелу награде. 

 
 

   У истом члану додају се ставови 7.,  8. и 9. који гласе: 
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