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АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЈЕТНОСТИ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 
 
 

ПРОГРАМ РАДА 
ЗА ПРИПРЕМУ И ОДРЖАВАЊЕ РЕДОВНЕ И ИЗБОРНЕ  

СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ У НАРЕДНИХ ШЕСТ МЈЕСЕЦИ  
(15. СЕПТЕМБАР 2020 – 15. МАРТ 2021) 

 
 

I. 
УВОДНА РИЈЕЧ 

ОСНОВ ЗА ОДРЖАВАЊЕ РЕДОВНЕ 
И ИЗБОРНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 

 
Статутом Академије наука и умјетности Републике Српске утврђено 

је да се редовна сједница Скупштине одржава једном годишње (у 
децембру), а може и два пута ако за то постоји потреба. Такође, Статутом 
је утврђено да се изборна сједница Скупштине (избор руководства 
Академије) одржава сваке четири године. Из наведеног се јасно види да би 
требало одржати двије сједнице Скупштине у децембру 2020, што је, у 
околностима пандемије вируса корона (covid 19) и због кратког времена од 
септембра до децембра 2020, практично немогуће. Отежавајућа околност је 
обиман дневни ред по којем треба радити.  

Због свега наведеног предлажемо да се редовна годишња сједница 
Скупштине одржи 15. децембра 2020, а изборна сједница Скупштине 
да се одржи 15. марта 2021. године. 

 
 

II. 
ПРИПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ  

РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 
 

Редовна годишња сједница Скупштине АНУРС-а одржаће се 15. 
децембра, са почетком у 11.00 часова, у Великој сали Академије, у којој 
постоје услови да се држи потребна дистанца, у складу са мјерама за 
спречавање и сузбијање ширења вируса корона. 
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Дневни ред редовне сједнице Скупштине: 

1. Извјештај о раду за мандатни период од четири године. Свако 
одјељење прво пише извјештај за себе, а потом се пише збирни 
извјештај за сва четири одјељења. 
– Носиоци посла око припремања и писања извјештајȃ су: 

секретари одјељењȃ – академици, административни секретари 
– виши стручни сарадници, као и секретар Академије. 

2. Програм рада одјељењȃ и Академије за период 2021–2024. година. 
Свако одјељење прво пише програм рада за себе, а потом се они 
обједине у програм рада Академије. 
– Носиоци посла су: секретари одјељења – академици, 

административни секретари – виши стручни сарадници и 
секретар Академије. 

3. Усвајање Финансијског извјештаја Академије за 2020. годину, 
усвајање Финансијског плана (буџета) за 2021. и оквирни буџет за 
2022–2023. годину.  
– Носиоци посла су: шеф рачуноводства, секретар Академије и 

предсједник Финансијског одбора Академије. 
4. Усвајање допуна Статута Академије.  

– Носиоци посла су: предсједник АНУРС-а, секретар Академије, 
административни секретар Одјељења друштвених наука и 
Одјељења књижевности и умјетности и предсједник Одбора за 
правне науке. 

5. Усвајање измјена и допуна: 
 Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Служби АНУРС-а, 
 Одлуке о коефицијентима за плате запослених у Служби 

АНУРС-а, 
 Правилника о финансијском управљању и контроли у 

АНУРС-у (завршен), 
 Правилника о рачуноводству (завршен). 

– Носиоци посла су: секретар Академије, шеф рачуноводства и 
административни секретар Одјељења друштвених наука и 
Одјељења књижевности и умјетности. 

6. Извјештај о завршетку трећег тома Енциклопедије Републике 
Српске. 
– Носиоци посла су: редактори и уредници. 

7. Одлука о расписивању конкурса за именовање секретара 
Академије. 
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– Носиоци посла су: предсједник АНУРС-а, генерални секретар 
АНУРС-а и секретар Академије. 

 
Активности у вези са свим тачкама дневног реда редовне сједнице 

Скупштине морају почети да се реализују од 15. септембра, како би посао 
био завршен у задатом року, тј. до 15. децембра 2020. године. 

Руководилац цијелог тима одговорних за извршење послова је 
генерални секретар АНУРС-а, а његов замјеник је секретар Академије. 

 
III. 

ПРИПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ  
ИЗБОРНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 

 
Изборна сједница Скупштине одржаће се 15. марта 2021. године, са 

почетком у 11.00 часова, у Великој сали Академије. У овој сали постоје 
услови за поштовање дистанце, у складу са  мјерама за спречавање и 
сузбијање ширења вируса корона. 
 

Дневни ред изборне сједнице Скупштине: 

1. Именовање Верификационе комисије и утврђивање броја 
присутних – кворум. 

2. Именовање Изборне комисије која ће бити задужена за провођење 
процедуре избора руководства АНУРС-а. 

3. Уводна бесједа предсједника АНУРС-а (извјештај о раду 
Академије у протеклом четворогодишњем мандатном периоду). 
– Носилац послова на припреми извјештаја о раду (реферата) 

јесте Извршни одбор Предсједништва АНУРС-а. 
4. Избор предсједника Академије наука и умјетности Републике 

Српске. 
 Приједлог Предсједништва за избор предсједника АНУРС-а и 

образложење приједлога, 
 Бирање предсједника тајним гласањем, 
 Проглашење резултата избора. 

5. Избор два потпредсједника АНУРС-а. 
 Приједлог и образложење приједлога, 
 Бирање потпредсједникȃ тајним гласањем, 
 Проглашење избора потпредсједникȃ. 

6. Избор генералног секретара АНУРС-а. 
 Приједлог и образложење приједлога, 
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 Бирање генералног секретара тајним гласањем, 
 Проглашење избора генералног секретара. 

7. Избор члана Предсједништва. 
 Приједлог и образложење приједлога, 
 Бирање члана Предсједништва тајним гласањем, 
 Проглашење избора члана Предсједништва. 

8. Потврђивање избора секретарȃ и замјеникȃ секретарȃ одјељењȃ. 
9. Кратко обраћање новоизабраног предсједника. 
 
Активности у вези са свим тачкама дневног реда изборне сједнице 

Скупштине морају се реализовати од 15. јануара 2021. до 15. марта 2021. 
Све послове у вези са припремањем и одржавањем изборне сједнице 

Скупштине обавља Извршни одбор Предсједништва АНУРС-а. 
 

IV. 
РАД НА ОСТАЛИМ БИТНИМ ПОСЛОВИМА  

 У ПЕРИОДУ ДО 15. ДЕЦЕМБРА 2020. 
 

Поред конкретних радњи у вези са одржавањем редовне и изборне 
сједнице Скупштине, треба предузети и сљедеће кораке: 

1. Пописати активности које су предвиђене годишњим програмом 
рада, а које нису реализоване због епидемије вируса корона, и 
радити на њиховој реализацији. 

2. Направити списак планираних задатака које би требало завршити 
до 15. децембра 2020. године. 

3. Одјељење медицинских наука АНУРС-а треба да састави 
саопштење о подршци Академије и Одјељења медицинских наука 
институцијама и организацијама Републике Српске на сузбијању 
вируса корона (covid 19) и да објави саопштење на сајту АНУРС-а. 

4. Интензивирати рад на завршетку трећег тома Енциклопедије 
Републике Српске, који мора бити предат у штампарију до 1. 
децембра 2020. 

5. Одржати научне скупове планиране ревидираним планом рада 
одјељењȃ, а у складу са мјерама Института за јавно здравство 
Републике Српске. 

6. Одржати изложбу и бесједе у част добитника Нобелове награде 
академика Петера Хандкеа (октобар 2020). 
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7. Промовисати тротомну научну монографију „Одрживост 
природних ресурса“ (уредници академици В. Јањић и Н. Пржуљ). 

8. Радити, по плану, на издавачкој дјелатности АНУРС-а – издавање 
и промоције. 

9. Одржати, електронским путем, Научну конференцију „Савремени 
материјали 2020“ (септембар 2020). 

10.  Одржати Округли сто „Двадесет пет година Дејтонског мировног 
споразума“ (крај октобра). 

11.  Припремити План јавних набавки за 2021. годину (документ 
урадити уз буџет за 2021). 

12.  Припремити план активности за финансијско управљање и 
контролу у АНУРС-у за 2021. годину. 

 
 
Бања Лука, 7. септембар 2020. 

 
 

 


