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ПРАВИЛНИК
О ЛАБОРАТОРИЈАМА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ
ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Бања Лука, октобар 2017.

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", број: 73/10, 104/11,
84/12, 108/13, 44/15 и 90/16), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 14. Статута
Електротехничког факултета, Наставно-научно вијеће Факултета на 8. сједници одржаној
17.10.2017. године, донијело је
ПРАВИЛНИК
О ЛАБОРАТОРИЈАМА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ
ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
Члан 1.
Овим Правилником регулишу се питања која се односе на оснивање, организацију и рад
лабораторија на Електротехничком факултету, Универзитета у Бањој Луци (даље: Факултет).
Члан 2.
Лабораторије се оснивају ради структурисања и бржег развоја истраживачке, стручне и
образовне дјелатности у одређеној области науке или струке за коју је предвиђен њен рад. Рад
лабораторија треба да буде такав да се поклапа са циљевима и стандардима који су дефинисани
на нивоу Универзитета у Бањој Луци (даље: Универзитет) и Факултета, те да пружи
одговарајуће образовање студената. Програми рада лабораторија требају да се заснивају на
истраживачким стратегијама Универзитета, Факултета те на потребама шире друштвене
зајeднице.
Члан 3.
Лабораторије на Факулету могу да буду основане ради обављања истраживачке, стручне,
образовне или комбиноване дјелатности.
Члан 4.
Лабораторије се оснивају на основу захтјева декана Факултета, катедри или института
који су дио Факултета.
Захтјев за оснивање лабораторије треба да садржи приједлог назива лабораторије, те
кратак опис дјелатности са образложењем потребе за оснивањем.
Члан 5.
Одлуку о оснивању лабораторије доноси Наставно-научно вијеће Факултета на основу
захтјева из претходног члана, те на основу позитивног мишљења пословодства Факултета.
Факултет, катедра или институт, у зависности на основу чијег захтјева је основана
лабораторија, матичан је за ту лабораторију.
Члан 6.
Радом лабораторије руководи шеф лабораторије. Шефа лабораторије именује декан
Факултета на приједлог матичне катедре, института или продекана. Једна особа може да буде
шеф више лабораторија.
Шеф лабораторије мора да буде стално запослен на Факултету, те да има одговарајуће
наставно или научно-истраживачко звање.
Мандат шефа лабораторије је двије године, те за свој рад одговара матичној
катедри/институту и декану Факултета.
Декан може да разријеши шефа лабораторије и прије истека мандата у сљедећим
случајевима:
1. на лични захтјев шефа лабораторије,
2. на основу захтјева матичне катедре, института или продекана,
3. ако не испуњава своје обавезе прописане овим правилником,

4. ако злоупотребљава положај шефа лабораторије,
5. престанком радног односа или одсуством са посла дужим од шест мјесеци.
Члан 7.
Чланови лабораторије су чланови матичне катедре, односно института, те лаборанти и
друго помоћно особље запослено на пројектима који се изводе у лабораторији.
Декан одређује чланове лабораторија које су основане на његов захтјев.
Одлуку о прихватању нових и разрјешењу постојећих чланова доноси матична
катедра/институт или декан Факултета на приједлог шефа лабораторије.
Члан 8.
Обавезе шефа лабораторије су:
1. да дефинише правила рада и понашања у лабораторији,
2. да се брине за опрему и потрошни материјал у лабораторији и
3. да прије почетка сваког семестра, уз сагласност шефа катедре, подноси захтјев за
поправку и набавку опреме и потрошног материјала неопходног за рад лабораторије
декану или директору института.
Члан 9.
У лабораторијама Факултета обавезна је примјена мјера заштите на раду у складу са
општим законским прописима и посебним мјерама заштите на раду.
Органи Универзитета/Факултета дефинишу посебне мјере заштите на раду кроз
одговарајуће Елаборате о заштити на раду издате од стране овлашћених институција.
За поједине лабораторије матичне катедре/институти или декан, могу у Правилнику о
раду лабораторија дефинисати додатна посебна правила понашања и заштите на раду.
Правилник о раду лабораторије на матичној катедри/институту доноси Вијеће на
приједлог шефа лабораторије.
Сви учесници у раду у лабораторијама Факултета дужни су да се придржавају наведених
мјера заштита на раду и Правилника о раду лабораторија. У случају повреде наведених
правила, шеф лабораторије самостално, или уз пријаву учесника у раду лабораторије, обавезан
је да покрене дисциплински поступак.
Члан 10.
Опрема и њена поправка, као и набавка потрошног материјала финансира се из
средстава пројеката на којима се та опрема, односно материјал користе.
Набавка опреме, њена поправка, као и набавка потрошног материјала може се
финансирати и из властитих средстава Факултета, у случају да је то у интересу Факултета.
Набавка потрошног материјала који је неопходан за извођење лабораторијских вјежби на
I, II и III циклусу студија, које организује Факултет, финансира се из властитих средстава.
Одлуку о висини средстава за ову намјену доноси декан Факултета.
Члан 11.
Лабораторија, као и опрема у њој, може се уступити на коришћење трећим лицима и
осталим запосленим на Факултету као и студентима Факултета, у складу са правилима
дефинисаним у члану 8. став 1. и Правилником о стицању, расподјели и коришћењу властитих
прихода и прихода од грантова (помоћ).

Члан 12.
Списак свих лабораторија основаних на Факултету, са описом њиховог рада, доступан на
веб презентацији Факултета.
Лабораторија може да има и властиту веб презентацију. На веб презентацији
лабораторије и у комуникацији са вањским странкама, обавезно је коришћење знака
Универзитета и Факултета.
Члан 13.
Лабораторија може, уз сагласност Факултета, да буде члан истраживачких и развојних
центара са циљем повећања компетентности у извођењу обимнијих истраживачко-развојних
пројеката.
Члан 14.
На захтјев шефа матичне катедре или директора института, као и на захтјев продекана и
декана Факултета, шеф лабораторије је дужан поднијети писани извјештај о раду лабораторије
за период рада који није дужи од једне године.
Члан 15.
Одлуку о престанку рада лабораторије доноси Наставно-научно вијеће Факултета на
захтјев матичне катедре/института или декана Факултета. Одлука о престанку рада
лабораторије треба да садржи:
1. разлоге престанка рада лабораторије и
2. начин коришћења ресурса лабораторије.
Члан 16.
Одлуку из члана 9, став три декан Факултета ће да донесе најкасније десет дана од
усвајања овог Правилника.
Члан 17.
Измјене и допуне овог Правилника доноси Наставно-научно вијеће Факултета.
Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се на веб страници
Факултета.
Број: 20/3.1092-1114/17
Дана 17.10.2017. године
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