На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању (Службени гласник РС, број
73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15), члана 54. став 1. Статута Универзитета у Бањој
Луци и члана 16. став 1. тачка 1. Статута Пољопривредног факултета Наставно-научно
вијеће Пољопривредног факултета ( у даљем тексту Вијеће ) на 2. сједници одржаној
23.11.2015. године, доноси

ПРАВИЛНИК О РАДУ ИНСТИТУТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Институт је подорганизациона јединица Пољопривредног факултета Универзитета
у Бањој Луци (у даљем тексту: Факултет).
(2) Институт обавља своју дјелатност под именом Пољопривредног факултета
Универзитета у Бањој Луци.
(3) Институт има сједиште на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој
Луци.
(4) Одлукама Управнуг одбра Универзитета у Бањој Луци усаглашавању одлука о
оснивању о оснивању Института за хортикултуру број 03/04-3.2975-7/15 од
15.09.2015. године, Института за ратарство број 03/04-3.2975-6/15 од 15.09.2015.
године, Института за Сточарство број 03/04-3.2975-8/15 од 15.09.2015. године,
Института за агроекологију и земљиште број 03/04-3.2975-9/15 од 15.09.2015.
године, Института за економику пољопривреде и рурални развој број 03/04-3.297510/15 од 15.09.2015. године и одлуке о оснивању Института за репродукцију
домаћих животиња број 03/04-3.200-12/15 од 22.06.2015. године, уређена је
дјелатност института Факултета.
(5) Институт за обављање дјелатности на научноистраживачким и стручним
пројектима, утврђене одлукама као и пружања стручних услуга у свом саставу има
лабораторије/центре.
ОРГАНИ ИНСТИТУТА
Члан 2.
Органи Института су:
1) Руководилац Института,
2) Научно вијеће Института.
Члан 3.
Осим послова из члана 33. Статута Пољопривредног факултета руководилац обавља и
сљедеће послове:
1) осигурава услове за несметано обављање дјелатности у складу с актима Факултета и
Института,
2) проводи одлуке Наставно-научног вијећа Факултета и Научног вијећа Института
везане за укупну дјелатност института,
3) подноси декану и Наставно-научном вијећу приједлоге и мишљења о појединим
питањима из дјелокруга рада и организације Института,

4) предлаже декану и ректору заснивање и престанак радног односа за сараднике по
пројектима,
5) обавља и друге послове утврђене Статутом и другим актима Пољопривредног
факултета.

Члан 4.
У одсутности руководиоца сва његова права, обавезе и дужности преузима члан
Института којега он овласти.
Члан 5.
(1) Научно вијеће Института (у даљем тексту: Научно вијеће) је стручни орган
Института.
(2) Научно вијеће чине наставници изабрани у одговарајућа наставно-научна звања за
уже научне области за које је матичан Пољопривредни факултет која су у радном
односу на Универзитету у Бањој Луци (у даљем тексту: Универзитет), као и лица
запослена и/или ангажована по другом основу на пројектима или другим активностима
Института у научном звању (услуге, лабораторијске анализе и сл.).
(3) Сједницама Научног вијећа могу присуствовати и остали сарадници Института
(стручни сарадници, лаборанти, сарадници према уговорима о дјелу, а који нису у
радном односу на Универзитету).
(4) Научним вијећем Института предсједава руководилац Института.
Члан 6.
(1) Научно вијеће:
1) утврђује и проводи научну и стручну стратегију Института,
2) расправља и одлучује о научним и стручним питањима у оквиру својих
надлежности,
3) предлаже Наставно-научном вијећу Факултета избор у истраживачка звања и
научна звања за потребе Института ,
4) даје руководиоцу Института, декану и Вијећу мишљење и приједлоге о
остваривању услова за развој научно-истраживачке дјелатности,
5) доноси Пословник о раду вијећа Института,
6) брине о развоју научног подмлатка,
7) покреће избор руководиоца Института,
8) доноси одлуку о именовању особе одговорне за осигурање квалитета рада
Института и његове замјене,
9) подноси
Вијећу
приједлог
за
давање
сагласности
за
пријаву
научноистраживачких и стручних пројеката из дјелатности Института,
10) доноси одлуку о коришћењу средстава лабораторијама од средстава која се
намјенски одвајају за потребе Института на приједлог Лабораторије која
остварује та средства,
11) предлаже Вијећу план развоја и улагања у лабораторије од средстава која се
остварују за потребе развоја Факултета,
12) доноси годишње планове рада за пружање стручних услуга и услуга по основу
овлашћења које има Факултет по основу дјелатности Института,

13) предлаже одлуке о начину расподјеле средстава која остварује по основу
дјелатности Института,
14) обавља и друге послове одређене законима, актима Универзитета и Факултета.
(2) У свом раду особље Института дужно је поштивати одредбе закона, Статута
Унинверзитета и Статута Факултета, посебно у дијелу који уређује сукоб интереса у
оквиру уписаних дјелатности Факултета и Института.
(3) Сваки ангажман које особље Института обавља уз коришћење научно-наставног,
односно научно/истраживачког звања стеченог на основу радног односа на
Универзитету и/или коришћењем афилијације Факултета, кроз дјелатност другог
правног лица, без одлуке Научног вијећа Института, сматраће се сукобом интереса.
(4) У случају појаве сукоба интереса из става 3. овог члана, руководилац Института и
декан Факултета дужни су покренути одговарајући поступак у складу са законом и
интерним актима Универзитета и Факултета.
Члан 7.
(1) Научно вијеће пуноважно расправља и одлучује кад је на сједницама присутно
више од половине укупног броја његових чланова.
(2) Рад Научног вијећа уређује се Пословником који доноси Научно вијеће.
(3) На сједницама Научног вијећа води се записник.
(4) Записник води технички секретар Института, којег именује Научно вијеће из реда
чланова Научног вијећа или осталих сарадника Института.
(5) Записник се чува у архиви Института и Факултета.
Члан 8.
(1) Научно вијеће може декану Факултета упутити приједлог за именовање комисија и
других тијела ради рјешавања одређених питања из своје надлежности.
(2) Број чланова, састав као и дјелокруг рада комисија и других тијела одређује се на
основу приједлога Научног вијећа.
ЛАБОРАТОРИЈЕ / ЦЕНТРИ ИНСТУТУТА
Члан 9.
Ради обављања дјелатности из области научноистраживачког рада и пружања стручних
услуга Институти Пољопривредног факултета имају у свом саставу сљедеће
лабораторије и центре:
1)
1.
2.
3.
4.

Институт за ратарство:
Лабораторија за екофизиологију
Лабораторија за сјеменарство
Лабораторија за пољопривредну механизацију
Лабораторија за ентомологију

2) Институт за хортикултуру:
1. Лабораторије за сертификацију садног материјала и расада хортикултурних биљака
са сљедећим одељењима:
- Одјељење за фитопатологију (лаб. 81)
- Одјељење за нематологију 1 (лаб. 83)
- Одјељење за нематологију 2 - просторија за раст биљака (2. спрат торња)

2.
5.
6.
7.
8.

Одјељење за in vitro културу (дио лаб. 84)
Одјељење за електрофорезу (дио лаб. 88)
Стакленик - Одјељење за производњу садног материјала и расада
Стакленик - Одјељење са контролисаним коморама
Мрежаник 1
Мрежаник 2
Лабораторија за микроскопију (дио лаб. 84)
Лабораторија за помологију и биотехнологију у хортикултури (лаб. 85)
Лабораторија за хистологију и цитогенетику (лаб. 86)
Лабораторија за ампелографију и винарство (лаб. 87)
Лабораторија за третман плодова након бербе (дио лаб. 88)

3)
1.
2.
3.

Институт за сточарство:
Лабораторија за контролу квалитета хране за животиње
Лабораторија за аквакултуру
Пчелињак

4)
1.
2.
3.

Институт за агроекологију и земљиште:
Лабораторија за педологију , мелиорације и исхрану биљака
Лабораторија за екотоксикологију и аналитику пестицида
Пластеник за биотест

5) Институт за економику пољопривреде и рурални развој:
1. Савјетодавни центар за рурални развој
2. Центар за информационе технологије
6) Институт за репродукцију домаћих животиња
1. Лабораторија за репродукцију животиња.
Члан 10.
(1) Рад лабораторија/центра Института уређује се правилима о раду сваке
лабораторије/центра у складу са интерним прописима Факултета и Универзитета и
специфичним пословима лабораторије/центра, која усваја Научно вијеће Института на
приједлог шефа лабораторије/центра.
(2) Правила из става 1. oвог члана обавезно садрже одребе којима се уређује
поступање у акцидентним слитуацијама као и одлагање опасних хемикалија.
Члан 11.
(1) На челу лабораторије налази се Шеф лабораторије/центра.
(2) Шефа лабораторије/центра, на приједлог Научног вијећа Института, именује декан.
(3) Шеф лабораторије:
1) организује рад у лабораторији/центру,
2) брине о раду лица у лабораторији и опреми,
3) одређује особу/е задужену/е за поједина одјељења у саставу лабораторије, особе
одговорне за поједина испитивања, руковање опремом и хемикалијама који су
смјештени у лабораторији и њихове замјене,
4) предлаже Научном вијећу Института правила о раду лабораторије/центра,
5) предлаже руководиоцу Института мјере за побољшање услова рада у
лабораторији/центру,

6) координира научни и стручни рад с координаторима пројеката.
(4) Шеф лабораторија/центра је за свој рад одговоран руководиоцу Института и
декану Факултета.
ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
Члан 12.
(1) У циљу осигурања квалитета рада Института научно вијеће Института доноси
пословник о обезбјеђења квалитета.
(2) Обезбјеђења квалитета подразумијева развијен менаџерски систем који обезбјеђује
обављање техничких, управљачких и административних операција у складу са
важећим прописима и међународним стандардима у тој области.
(3) У циљу обезбјеђења квалитета Институт доноси интерна документа на нивоу
Института и на нивоу Лабораторија и Одјељења, у зависности од нивоа примјене
тих докумената.
(4) Научно вијеће Института доноси документа која се примјењују на нивоу
Института, а шеф Лабораторије доноси документа која се примјењују на нивоу
Лабораторије и Одјељења у складу са документима на нивоу Института и
Факултета.
(5) Лице одговорно за обезбјеђења квалитета координише поступак израде и доношења
докумената, прати њихову имплементацију у сарадњи са лицима одговорним за
поједине активности, организује интерне евалуације функционисања система
квалитета, информише особље Института о промјенама прописа и међународних
стандарда.
(6) Лице одговорно за обезбјеђења квалитета мора бити упознато о свим
неусклађеностима у раду у Лабораторији и Одјељењу и примјени докумената
система обезбјеђења квалитета, учествује у рјешавању ових неусклађености, као и
организовању екстерних евалуација и тестова поузданости (proficiency test).
ФИНАНСИРАЊЕ ИНСТИТУТА
Члан 12.
(1) Институт остварује приходе, из за то намјењених властитих средстава Факултета,
по основу: научно-истраживачких пројеката, пружања лабораторијских услуга,
пружањем услуга по основу овлашћења које има Факултет у оквиру дјелатности
рада Института, израдом стручних пројеката, експертиза, студија, пружањем
савјетодавних услуга; производње и продаје пољопривредних производа и
прерађвина, и других извора сагласно закону, подзаконским прописима, Статуту
Универзитета у Бањој Луци, Статуту Пољопривредног факултета и општим актима
Универзитета у Бањој Луци и Пољопривредног факултета којима се уређује питање
финансирања рад организационих јединица.
(2) Расподјела средстава из става 1 врши се по основу Правилник о коришћењу
припадајућег дијела властитих прихода Пољопривредног факултета.
(3) Расподјела средстава која припадају Институту врши се по основу акта који доноси
сваки Институт за себе.
Члан 13.
(1) Рад Института је јаван.
(2) О свом раду Институт подноси извјештај Вијећу.

IIPEJIA3HE I4 3ABPIIHE O4rEArE
qnaH 14.
Cactaruu grlo oaor npaBErH aa qare oA.[]xe o ycarraulaBaoy oAn],Ita o ocnlrBally
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(1) Hay.rHa Bjeha ZEcrrr).ra noHnjehe y po(y oA 3 Mjeceqa IIocroBHx( o paAy HayqEor
rrijeha I4rcIrryra, lloctronnur o o6e36jeber6a KB.lrrr.nera u yEycrBo 3a pacnoAieny
npunanajyhux cpegcraBa I4Hcrxryra.
(2) []eooBu Jla6oparopxja y porry o,q 2 njeceqa goH[jehe flpaBrrna o pa.(y cBar@
,ra6oparopuj efueErpa.

rlnaH 15.
Ooaj llpaslr.nrur< cryna Ha cHary AaEoM beroBor AoHorre*a.

