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ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ  
Правилника о научно- стручнoм усaвршaвaњу нaстaвног и 

ненаставног особља  

на Универзитету „БИЈЕЉИНА“ Бијељина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 02-138/22                                                                                              Бијељина, 31.03.2022. год. 

 



 

На основу члана 54. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске“ 67/20), 

Сенат Универзитета „БИЈЕЉИНА“ Бијељина, дана 31.03.2022. године, доноси: 

 

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ  

Правилника о научно- стручнoм усaвршaвaњу нaстaвног и ненаставног особља на Универзитету 

„БИЈЕЉИНА“ Бијељина 

 

 

Члан 1.  

Став 1. члана 9. Правилника о научно- стручнoм усaвршaвaњу нaстaвног и ненаставног особља на 

Универзитету „БИЈЕЉИНА“ Бијељина, број: 02-3322-9/20 од 05.08.2020. године, мијења се и 

гласи: 

„Захтјев за oствaривањe прaвa нa oдсуствo у циљу стручнoг усaвршaвaњa и прaћeњa нaучних 

дoстигнућa (oдлaзaк нa сeминaр, кoнфeрeнциjу, симпoзиjум и сличнo) академског особља, односно 

захтјев зa oствaривањe прaвa нa oдсуствo у циљу стручнoг усaвршaвaњa неакадемског особља, 

упућује се финансијском директору Универзитета, који након разматрања благовремености и 

уредности захтјева, мериторно одлучује о основаности захтјева. Приликом утврђивања 

основаности захтјева финансијски директор може затражити мишљење декана, односно 

директора.“ 

Став 4. и 5. члана 9. Правилника о научно-стручнoм усaвршaвaњу нaстaвног и ненаставног особља 

на Универзитету „БИЈЕЉИНА“ Бијељина, број: 02-3322-9/20 од 05.08.2020. године, бришу се. 

Члaн 2. 

Измјене и допуне Правилника ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

и објављује се на интернет страници Универзитета. 

Број: 02-138/22 

Бијељина, дана: 31.03.2022. 

Предсједавајућа Сената 

Р е к т о р 

 

_________________________ 

Проф. др Горица Цвијановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ „БИЈЕЉИНА“ БИЈЕЉИНА 
Павловића пут бб- 76 311 Дворови/Бијељина 

СЕНАТ 

Рег. уложак бр. 59-05-0016-10, МБ 11066283, Окружни привредни суд у Бијељини, шифра претежне 
дјелатности: 85.42; ЈИБ:4403180380002; Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, број рачуна: 

1610250028490014; 

Телефон број: +387 55 350-150, 351-101; info@ubn.rs.ba, www.ubn.rs.ba 

Број: 02-137/22 

Бијељина, 31.03.2022. год. 

На основу члана 54. став 1. тачка 4) Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 

Српске“ број 67/20),  на сједници Сената Универзитета „БИЈЕЉИНА“ Бијељина, одржаној 

31.03.2022. године, д о н е с е н а  ј е: 

О Д Л У К А 

о усвајању измјена и допуна Правилника о научно- стручнoм усaвршaвaњу нaстaвног и 

ненаставног особља на Универзитету „БИЈЕЉИНА“ Бијељина 

 

Члан 1. 

Усваја се измјена и допуна Правилника о научно- стручнoм усaвршaвaњу нaстaвног и 

ненаставног особља на Универзитету „БИЈЕЉИНА“ Бијељина. 

Члан 2. 

Измјена и допуна Правилника о научно- стручнoм усaвршaвaњу нaстaвног и ненаставног особља 

на Универзитету „БИЈЕЉИНА“ Бијељина, број: 02-138/22 од 31.03.2022. године, је саставни дио 

ове Одлуке. 

Члан 3. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли. 

                                                                                                                                                           

Предсједавајућа Сената 

Р е к т о р 

 

_________________________ 

Проф. др Горица Цвијановић 

 

Доставити: 

1. Огласна табла, 

2. а/а. 

 

 


	Члaн 2.

