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Бања Лука, 24.02. 2022. године 

 



На основу члана 54. Закона о високом образовању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 67/20), члана 33. Статута Универзитета у Бањој Луци 
Сенат Универзитета у Бањој Луци, на 77. сједници одржаној дана 24.02.2022. године, 
д о н о с и  

 
 

П Р А В И Л Н И К  
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ КАТЕДРИ  

УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 
 

 
 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
       Овим Правилником се уређује организација и рад, састав и надлежности 
катедри чланица Универзитета у Бањој Луци (у даљем тексту: катедра), као и друга 
питања од значаја за рад и функционисање катедри.  
        Граматички изрази употријебљени у овом Правилнику за означавање мушког 
или женског рода подразумијевају оба рода. 

 
 

ПОЈАМ КАТЕДРЕ 
 

Члан 2. 
Катедра је подорганизациона јединица чланице Универзитета, која обухвата 

више сродних наставних предмета из једне или више ужих научних, односно 
умјетничких области.  

Називи катедри и распоред наставних предмета по катедрама утврђују се 
одлуком Сената Универзитета, на приједлог научно-наставних, односно умјетничко - 
научног вијећа чланица Универзитета (у даљем тексту: вијеће чланице).  

 
 

ОСНИВАЊЕ И ПРЕСТАНАК РАДА КАТЕДРЕ 
 

Члан 3. 
Катедра на чланици Универзитета се формира уколико у свом саставу има 

најмање два наставника.  
Уколико се створе услови за формирање нове катедре на чланици 

Универзитета, иницијативу за оснивање катедре покрећу потенцијални чланови нове 
катедре. 
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Иницијатива из претходног става треба да садржи све елементе који 
оправдавају формирање нове катедре и подноси се писаним путем декану чланице, 
који потом инцијативу упућује вијећу чланице на разматрање. 

Уколико вијеће чланице прихвати иницијативу, утврђује приједлог за 
формирање нове катедре и доставља га Сенату Универзитета на одлучивање. 

Уколико нека од формираних катедри престане испуњавати услове из овог 
Правилника, декан чланице покреће поступак за укидање катедре, а наставници и 
сараднице се распоређују на друге катедре. 

 
 

ЧЛАНСТВО 
 

Члан 4. 
Чланови катедре могу бити сви наставници и сарадници који изводе наставу 

из предмета који припадају катедри и који се налазе на Листи одговорних 
наставника и сарадника Универзитета у Бањој Луци.        

Тачан састав и број чланова катедре регулисаће се одлуком вијећа чланица 
Универзитета у Бањој Луци.  

У раду катедре могу учествовати и чланови других катедри, уз позив шефа 
катедре, али без права одлучивања.  

 
НАДЛЕЖНОСТ КАТЕДРЕ 

 
Члан 5. 

        Катедра даје мишљење и приједлоге вијећу чланице о свим питањима из 
наставног процеса и научно-истраживачке/ умјетничке дјелатности и обавља 
сљедеће послове: 

1) разматра и рјешава питање научног, наставног, умјетничког и истраживачког 
рада из области катедре;  

2) иницира измјене наставног плана и програма; 
3) организује и прати извођење наставе на предметима из надлежности катедре; 
4) стара се о квалитету наставног процеса, унапређењу наставе и 

научно/умјетничког рада у области наставних дисциплина у оквиру катедре; 
5) сачињава план извођења наставе за наставне предмете за које је надлежна за 

сваку академску годину; 
6) разматра потребе за ангажовањем наставника и сарадника за предмете из 

надлежности катедре; 
7) разматра и предлаже оптерећење наставника и сарадника, који су чланови 

катедре, у наставном процесу и то за сваку академску годину; 
8) води евиденцију о одржаној настави за текућу и претходну академску годину; 
9) иницира покретање поступка избора наставника и сарадника за ужу научну/ 

умјетничку област за коју је надлежна; 
10) предлаже вијећу чланице чланове комисије за писање извјештаја по 

расписаним конкурсима за избор наставника и сараданика; 
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11) даје мишљење на пријаве и теме завршних радова првог и другог циклуса, као 
и теме докторских дисертација на трећем циклусу студија;  

12) предлаже чланове комисије за пријаву, оцјену и одбрану завршних радова 
првог, другог циклуса, као и докторских дисертација на трећем циклусу 
студија; 

13) иницира издавање уџбеника и остале литературе; 
14) и друге послове у складу са Статутом Универзитета, као и осталим општим 

актима Универзитета у Бањој Луци и чланице Универзитета. 

Послови и надлежности катедре дефинишу се и Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци. 

 
 

ШЕФ КАТЕДРЕ 
 

Члан 6. 
Катедром руководи шеф катедре. 
Шефа катедре именује Сенат Универзитета на период од четири године, на 

основу приједлога вијећа чланице.  
Шеф катедре се именује из реда наставника који су чланови катедре.  
Шеф катедре за свој рад одговара декану чланице и вијећу чланице. 

 
Члан 7. 

Шеф катедре организује и прати рад чланова катедре у остварењу наставног 
плана и програма на свим циклусима образовања, те умјетничко/научно-
истраживачког и стручног рада. 

Поред тога, шеф катедре:  
1) предсједава сједницама катедре,  
2) прати реализацију наставних планова и програма из надлежности катедре,  
3) припрема план истраживачког, умјетничког и стручног рада катедре,  
4) припрема план научног, умјетничког и стручног напредовања чланова 

катедре; 
5) предлаже план извођења наставе за наставне предмете за које је надлежна 

катедра, за сваку академску годину; 
6) предлаже оптерећење наставника и сарадника, који су чланови катедре, у 

наставном процесу и то за сваку академску годину,  
7) предлаже продекану за наставу термине полагања испита; 
8) контролише провођење плана полагања испита на предметима катедре; 
9) припрема извјештаје о раду катедре, и 
10) обавља и друге послове по налогу декана.  
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Члан 8. 
Шеф катедре може бити разријешен дужности и прије истека мандата, у 

случају да: 
1) нестручно и несавјесно обавља послове шефа катедре,  
2) ако не извршава задатке предвиђене овим Правилником и другим општим 

актима Универзитета и чланице Универзитета или их извршава противно 
закону, Статуту Универзитета у Бањој Луци, статуту чланице и другим 
општим актима Универзитета,  

3) због спријечености или болести не може да обавља задатке шефа катедре у 
дужем временском периоду. 

 
 

ПОСЛОВНИК О РАДУ КАТЕДРЕ 
 

Члан 9. 
 Сва питања која нису уређена овим Правилником, као што су начин рада 
катедре, поступак сазивања и вођења сједнице катедре, начин одлучивања, као и 
друга питања од значаја за функционисање катедре, уредиће се пословником о раду 
катедри који доноси вијеће чланице.   
 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 10. 
          Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на веб 
страници Универзитета у Бањој Луци. 
 
 
 
Број: 02/04-3.353-8/22 
Дана, 24.02.2022. године 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 
РЕКТОР 

 
Проф. др Радослав Гајанин, c. p. 
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