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На основу члана 59 Статута Универзитета у Бањој Луци декан 

Електротехничког Факултета проф. др Петар Марић, са сједнице одржане 

15.06.2009. године и на приједлог Пословодства Факултета, доноси 

 

 

                                           О Д Л У К У  

 

 

        о  суфинансирању научноистраживачког рада наставника и сарадника. 

 

 

                                           Члан 1. 

 

Стално запосленим наставницима и сарадницима ће из расположивих средстава 

Универзитета у Бањој Луци и Електротехничког факултета у току године 
приоритетно бити финансирано објављивање радова, учешће на 

конференцијама као аутор/коаутор рада, докторски студиј и израда доктората, 

постдипломски студиј и израда магистарског рада по претходно важећем 

закону. 

 

                                           Члан 2. 

 

●   Објављивање радова.  

 

Покривају се трошкови котизације за објављивање радова у индексираним     

часописима. 

 

●   Учешће на конференцијама као аутор/коаутор рада. 
 

Наставник/сарадник је обавезан да прије захтјева за финансирање ових 

активности који треба да садржи и образложење трошкова, благовремено 

конкурише за средства министарстава и Градске управе, да то документује, те 

да достави одлуку о висини средстава које је обезбједио из ових извора 

финансирања. Из средстава  Универзитета и Факултета ће бити покривени 

трошкови за једну међународну конференцију или трошкови једне домаће  

конференције (котизација, путни трошкови и два ноћења), на којој 

наставник/сарадник има  прихваћен рад у максималном износу од 800 КМ, 

уколико наставник/сарадник не  добије  средства  за  које је конкурисао,  или  

добије  мање  средстава  него  што  износе  трошкови котизације, путовања  и  

ноћења. Средства која наставник/сарадник добије из наведених извора 

финансирања  након  што  је  искористио  средства Универзитета  и  Факултета, 

рачунаће  се  као  аконтација  за  наредну конференцију, у складу  са  

претходним ставом ове одлуке. 

 

 



●   Докторски студиј и израда доктората. 
  

Из средстава Универзитета и Факултета ће бити покривени трошкови до шест 

одлазака  (путни  трошкови  и  једно ноћење)  на  предавања, консултације 

или друге активности директно везане за докторски студиј, односно  израду  

доктората,  на институцију  на којој  кандидат похађа докторске студије или је 

у поступку пријаве докторске тезе, што доказује писмом намјере од 

потенцијалног ментора. Ова средства се могу користити у периоду од три 

године, рачунајући од првог захтјева. 

 

●   Постдипломски студиј и израда магистарског рада по претходно  

     важећем закону. 

 

Из средстава Универзитета и Факултета ће бити покривени трошкови до четири 

одласка (путни трошкови и једно ноћење) на предавања, консултације или 

друге активности директно везане за постдипломски студиј, односно  израду  

магистарског рада, на институцију  на  којој кандидат похађа постдипломски 

студиј или на којој је запослен ментор магистарског рада. Ова средства се могу 

користити у периоду од двије године, рачунајући од првог захтјева. 

      

                                                

                                           Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 
 

 

Достављено:                                                                          Декан 

-декану, 

-секретару,                                                                   проф. др Петар Марић                                                               

-продекану за НИР, 

-продекану за наставу, 

-Служби рачуноводства, 

-Студентској служби, 

- а/а. 

     

         

 


