На основу члана 24. став (7) и члана 71. став (7) тачка а) Закона о високом образовању
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12,108/13, 44/15, 90/16 и
31/18) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће
Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на I редовној сједници, одржаној
06.11.2018. године, утврдило је приједлог одлуке о

ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Члан 1.
Члан 17. став (1) тачка 1) мијења се и гласи „Наставно-научно вијеће “ , а тако и у даљњем
тексту.
Члан 2.
Члан 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци (у даљњем тексту :
Статут), мијења се и гласи:

„Наставно-научно вијеће у оквиру своје надлежности:

1) доноси Статут факултета, уз претходно прибављено мишљење Управног одбора и
сагласност Сената;
2) даје мишљења и приједлоге Сенату о академским, научним, умјетничким и стручним
питањима у складу са Статутом Универзитета;
3) даје приједлоге Сенату у вези са промјенама у структури и садржају студијских програма
и наставним методама;
4) даје приједлог Сенату за избор професора емеритуса и почасног доктора наука;
5) прати рад студената на Факултету;
6) предлаже ректору именовање и разрјешење декана, по процедури тајног гласања;
7) даје приједлог ректору у вези са радним статусом академског особља;

8) даје ректору мишљење на приједлог Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у дијелу који се тиче те организационе јединице;
9) бира и разрјешава представника у Сенат по процедури тајног гласања;
10) предлаже програм развоја Организационе јединице;
11) формира комисију за подношење извјештаја за избор у научно-наставно звање,
сарадничка звања и утврђује приједлог одлуке о избору кандидата;
12) формира вијећа студијског програма или подорганизационе јединице унутар Факултета
и одређује њихов састав и дјелокруг рада у складу са Статутом;
13) именује комисију у поступку израде завршног рада на првом, другом и трећем циклусу
студија;
14) предлаже Сенату број, као и критеријуме и поступак за упис студената на Факултет;
15) доноси одлуку о препису студената са других високошколских установа у складу са
Законом;
16) обавља и друге послове прописане Статутом Универзитета, статутом Факултета или
другим општим актом.“
Члан 3.
У члану 20. Статута став (2) мијења се и гласи:
2) „Члан Вијећа може бити наставник у научно-наставном звању и сарадник у сарадничком
звању на студијским програмима из области здравља и заштите здравља, који је на
Универзитету у радном односу са непуним радним временом, а има закључен уговор о раду
са пуним радним временом са здравственом установом која је наставна база Универзитета“
,

У члану 20. став (5) се брише и додаје нови став, који постаје став (5) а гласи:
5) „ Наставник или сарадник може бити члан само једног Вијећа факултета/Академије и
Института“.
Члан 4.
У члану 22. Статута , став 2) мијења се и гласи:
2) „Декана именује и разрјешава ректор на приједлог вијећа факултета/Академије из реда
наставника у научно-наставном/наставно-умјетничком звању који је запослен са пуним

радним временом на Универзитету у Бањој Луци и члан је вијећа те организационе
јединице“

Члан 5.
У члан 24. Статута , ријечи „са могућношћу једног реизбора“ замјењују се ријечима „ са
могућношћу још једног избора“ .

Члан 6.
У члану 25. Статута, додаје се тачка (5) која гласи:
5)„подноси Управном
пословању факултета“

одбору

финансијски

план

и

извјештај

о

финансијском

Досадашње тачке 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) постају тачке 6), 7), 8),
9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18).

Члан 7.
Члан 34. став (2) Статута мијења се и гласи:
2) „Број студената који се финансирају из буџета Републике и број студената који
суфинансирају своје школовање на првом и другом циклусу студија, на основу мишљења
вијећа факултета предлаже Сенат, а утврђује Влада.“
У истом члану иза става (2) додаје се нови став (3) који гласи:
„3) Број студената који самофинансирају своје школовање, ванредних студената и
студената страних држављана за упис у прву годину сва три циклуса студија, на основу
мишљења вијећа факултета, утврђује Сенат“
Досадашњи став (3) постаје став (4).

Члан 8.
У члану 36. став (2) умјесто ријечи „студије Здравствене његе“ треба да стоји „студије
Здравствених наука“.

Члан 9.
Члан 49. мијења се и гласи:
(1) „Испитни рокови су: јануарско-фебруарски, априлски, јунско-јулски,
септембарски и октобарски.
(2) Јануарско-фебруарски, јунско-јулски и септембарски испитни рокови садрже два
термина.
(3) Априлски и октобарски испитни рокови садрже један испитни термин, с тим да
се октобарски испитни рок мора завршити најксније до 15.октобра.
(4) Студенти имају право полагати испит у оба испитна термина прописана ставом
2. овог члана.
(5) При одређивању испитних термина, потребно је обезбједити да размак између
два термина буде најмање 10 дана.
(6) Статутом факултета/Академије прописаће се начин праћења наставе, полагање
испита из наредне године, те начинб вођења посебне евиденције с тим у вези.
(7) Апсолвентски рокови се организују сваког календарског мјесеца, изузев јула и
августа, са по једним испитним термином“.

Члан 10.
У члану 62. став (1) мијења се и гласи:
1) „Почетком академске године, на захтјев шефа катедре, а у договору са продеканом
за наставу декан доноси одлуку о избору студента демостратора“.
Члан 11.
У члану 82. додаје је став (2) који гласи:
2) „У случају да је кандидат који се предлаже за избор брачни друг са неким од чланова
Наставно-научног вијећа факултета или је са истим у крвном сродству у правој или
побочној линији, закључно са првим степеном, Вијеће доноси одлуку тајним
изјашњавањем“.

Члан 12.

У члану 95. став (1) додају се тачке 7), 8), 9) и 10) које гласе:
7) „регистар уз матичну књигу студената;
8) студентски досије;
9) евиденцију о признатим страним високошколским исправама;
10) евиденцију о мобилности студената;“.

Досадашње тачке 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) постају тачке 11), 12), 13), 14), 15),
16), 17), 18), 19), и 20).

Члан 13.
У члану 96. Статута у ставу (1) иза тачке 7) додаје се тачка 8) која гласи:
„8) увјерење о завршеном програму цјеложивотног учења.“
У истом члану Статута иза става (1) додају се ставови (2), (3) и (4), који гласе:
„(2) Универзитет издаје јавне исправе на једном од службених језика који су у употреби у
Републици, на ћирилици или латиници, зависно од захтјева студента.
(3) Када се настава остварује на неком од страних језика, јавне исправе се издају на обрасцу
који је штампан двојезично на једном од службених језика који су у употреби у Републици,
на ћирилици или латиници, зависно од захтјева студента, и на језику и писму на којем се
изводи настава.
(4) На захтјев студента Универзитет је дужан да изда диплому и додатак дипломи и на
енглеском језику.“

Члан 14.
Члан 100. став (2) Статута мијења се и гласи:
„Декан факултета одговоран је у дијелу планирања, управљања и коришћења средстава која
припадају факултету и припрема финансијски план и извјештај о финансијском пословању
који се подноси Управном одбору Универзитета.“

