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На основу члана 62. став (1) тачка б) Закона о високом образовању („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 26. Статута 

Универзитета у Бањој Луци и члана 25. Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци, Управни одбор 

Универзитета у Бањој Луци, на 22. сједници одржаној 29.01.2015. године, д о н о с и   

 

  

 

П Р А В И Л Н И К  

о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији 

и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником врше се измјене и допуне Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета у Бањој Луци, број: 03/04-

2144-2/14 од 24.06.2014. године, (у даљем тексту: Правилник). 

 

Члан 2.  
На страни 9. Правилника радно мјесто I-3-1-1 „Виши стручни сарадник за наставу“ 

мијења назив и гласи: „Виши стручни сарадник за наставу и студентска питања“.   
На страни 10. Правилника укида се радно мјесто I -3-1-2 „Стручни сарадник за 

студентска питања“. 

Дјелокруг рада за радно мјесто које се укида I-3-1-2 „Стручни сарадник за 

студентска питања“ додаје се дјелокругу рада радног мјеста I-3-1-1 „Виши стручни сарадник 

за наставу и студентска питања“. 

 

Члан 3. 

На страни 18. Правилника код радног мјеста I-4-3-5 „Референт за протокол и 

архиву“ број извршилаца мијења се са „2 (два)“ на „1 (један)“.   
 

Члан 4. 

На страни 19. Правилника код радног мјеста I-4-3-6 „Рецепционер-курир“ број 

извршилаца мијења се са „3 (три)“ на „2 (два)“.   
 

Члан 5. 

На страни 26. Правилника код радног мјеста I-5-2-2 „Виши стручни сарадник за 

послове набавке“ број извршилаца мијења се са „4 (четири)“ на „3 (три)“.  

На истој страни иза радног мјеста I-5-2-2 „Виши стручни сарадник за послове 

набавке“ додаје се ново радно мјесто I-5-2-2а „Стручни сарадник за послове набавке“.  

I-5-2-2а Стручни сарадник за послове набавке 

Посебни услови: ВСС, дипломирани економиста или дипломирани правник, један година 

радног искуства. 

Дјелокруг рада: 

- прати прописе из своје области, 

- припрема тендерску документацију за провођење процеса јавних набавки, 

- прикупља понуде за набавке путем директног споразума и предлаже најповољнија 

рјешења, 

- врши коресподенцију са заинтересованим понуђачима, 
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- обезбјеђује потребне сагласности надлежних министарстава за провођење поступка 

набавке, 

- прати извршење уговорних обавеза према роковима испоруке, 

- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

За свој рад одговоран је руководиоцу службе. 

Број извршилаца: 1 (један). 

 

Члан 6. 

На страни 31. Правилника код радног мјеста I-5-4-2 „Виши стручни сарадник - 

финансијски књиговођа“ мијења се назив у „Виши стручни сарадник/стручни сарадник – 

финансијски књиговођа“, док се у алинеји „Посебни услови“ иза ријечи „три године 

радног искуства“ додају ријечи „за вишег стручног сарадника, односно двије године 

радног искуства за стручног сарадника“. 

 

Члан 7. 

На страни 32. Правилника укида се радно мјесто I-5-5-2 „Референт за послове 

физичко-техничке заштите“. Дјелокруг рада укинутог радног мјеста I-5-5-2 „Референт за 

послове физичко-техничке заштите“ додаје се дјелокругу рада радног мјеста I-5-5-1 

„Руководилац Службе“.    
 

Члан 8. 

На страни 34. Правилника код радног мјеста I-5-6-2 „Референт за оперативни рад 

дворане“ број извршилаца мијења се са „2 (два)“ на „1 (један)“.  

 

Члан 9. 

На страни 42. Правилника код радног мјеста II-17 „Стручни сарадник за практичну 

наставу“ у алинеји Посебни услови „ВСС“ мијења се у „ВСС/ВШС“. 
 

Члан 10. 

На страни 43. Правилника назив радног мјеста II-22 „Систем инжењер“ мијења се и 

гласи „Мрежни администратор“. 

 

Члан 11. 

На страни 44. Правилника код радног мјеста II-21 „Референт за студентска питања“ 

у алинеји Посебни услови „ВСС/ВШС“ мијења се у „ВШС/ССС“. 

 

Члан 12. 

На страни 46. Правилника код радног мјеста II-26 „Оператер на рачунарима и 

одржавању web странице“ у алинеји „Посебни услови“ бришу се ријечи 

„електротехничког, машинског или ПМФ - информатичког смјера“. 
 

Члан 13.  

 На страни 47. Правилника код радног мјеста II-29 „Стручни сарадник за 

хортикултуру у Студентском граду“ умјесто ријечи „Студентском“ треба да стоји 

„Универзитетском“. 

 

Члан 14. 

На страни 50. Правилника у називу радног мјеста II-39 „Баштован у 

Универзитетском граду“ иза ријечи „Баштован“ додаје се ријеч „- ложач“.  
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Члан 15. 

На страни 51. Правилника у члану 23. на крају текста брише се тачка и додаје 

слиједећи текст „или ће остати на истом радном мјесту са одговарајућим платним 

коефицијентом који одговара стручној спреми радног мјеста“.  

 

Члан 16. 

На страни 52. Правилника у табеларном приказу систематизације радних мјеста:  

- под редним бројем 15 „Стручни сарадник за практичну наставу“, у колони 

„Факултет физичког васпитања и спорта“ додаје се број „1“; 

- под редним бројем 18. „Стручни сарадник за хортикултуру у 

Универзитетском граду“, у колони „Пољопривредни факултет“ брише се 

број „1“, а у колони „Институт за генетичке ресурсе“ број „2“ замјењује се 

бројем „3“; 

- под редним бројем 23. „Библиотекар“, у колони „Правни факултет“ додаје 

се број „1“; 

- под редним бројем 24. „Књижничар/виши књижничар“, у колони „Правни 

факултет“  број „1“ замјењује се бројем „2“; 

- под редним бројем 35. „Кућни мајстор“, у колони „Природно-математички 

факултет“ број „3“ замјењује се бројем „2“; 

- под редним бројем 36. „Спремачица“, у колони „Факултет физичког 

васпитања и спорта“ број „4“ замјењује се бројем „5“; 

- под редним бројем 39. „Баштован – ложач у Универзитетском граду“, у 

колони „Природно-математички факултет“ додаје се број „1“.   

 

Члан 17. 

(1) Управни одбор доноси овај Правилник на приједлог ректора, уз претходну сагласност 

Министарства просвјете и културе Републике Српске. 

(2) Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен на веб страници 

Универзитета и огласним таблама Ректората и организационих јединица. 

 

 

 

 

 

 

Број: 03/04-3.53-1/15 

         ПРЕДСЈЕДНИК 

               УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

            Проф. др Миле Дмичић, с.р. 


