
 
Република Српска 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
           Сенат Универзитета 
 
Број: 02/04-3.220-63/16 
Дана, 17.02.2016. године 
 
 На основу члана 64. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 73/10, 104/11, 108/13 и 44/15) и члана 33. Статута Универзитета у Бањој 
Луци, a након разматрања Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Природно-
математичког факултета, број: 19/3.198/16 оде 27.01.2016. године и Захтјева Правног 
факултета, број: 12/1.132/16 од 09.02.2016. године, Сенат Универзитета на 54. сједници 
одржаној 17.02.2016. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке о матичности факултета/Академије умјетности и 

студијских програмаУниверзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих 
послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области,  

број:02/04-3.3610-110/15  од 26.11.2015.године  
 

Члан 1. 
  Овом Одлуком врши се измјена и допуна Одлуке о матичности 
факултета/Академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и 
Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и 
умјетничке области, и то: 
1) у члану 2., под редним бројем 9., на Природно-математичком факултету: 

     а) на страни 6., у оквиру научног поља ГЕОНАУКЕ, Геологија, Географија, 
Просторно планирање и Животна средина, ужа научна области „Географија 
животне средине“, брише се; 
б) на страни 5. у оквиру научног поља Биолошке науке, ужа научна област 
„Физиологија биљака“, брише се. 

2)  у члану 2., под редним бројем 8., на Правном факултету, на страни 5. у оквиру 
научног поља Право, постојећа ужа научна област „Социологија права“, брише се. 

3)   у члану 2., под редним бројем 13., на Факултету политичких наука, на страни 7. у 
оквиру научног поља Социологија додаје се ужа научна област „Социологија права“. 

Остали дио Одлуке да остаје неизмјењен. 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Сенат Универзитета, на 54. сједници одржаној 17.02.2016. године, а након 
разматрања  Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Природно-математичког 
факултета и Захтјева Правног факултета о измјени и допуни Одлуке о матичности 
факултета/Академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и 
Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и 
умјетничке области, донио је Одлуку као у диспозитиву.  
 
 
ДОСТАВЉЕНО: 
1.  Свим факултетима/Академијиумјетности,           ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 
2.  Проректорима Универзитета,                                Р Е К Т О Р 
3.  Генералном секретару,                                               Проф. др Станко Станић, с.р. 
4.  ВШУП, 
5. а/а                         

 


