
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА 3. САСТАНКА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ПРАВИЛНИКА О 
ИЗДАВАЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 

 

Трећи састанак Радне групе за израду Правилника о издавачкој дјелатности Универзитета у 
Бањој Луци одржан је 16.9.2013. године у просторијама Ректората Универзитета у Бањој Луци, 
са почетком у 10 часова.  

Састанком је предсједавао проф. др Милан Матаруга, проректор за научноистраживачки 
рад и развој, а састанку су присуствовали: проф. др Татјана Пешић –Брђанин, Електротехнички 
факултет; проф. др Радослав Гајанин, Медицински факултет; доц. др Срђан Душанић, 
Филозофски факултет; Мр Предраг Соломун, Академија умјетности; Слободан Наградић, 
Факултет политичких наука. Најавио одсуство доц. др Дарко Радић, Правни факултет. 

Проректор Милан Матаруга је поздравио присутне и састанак почео дискусијом у 
правцу рјешавања дилеме која је остала не дефинисана на последњем састанку радне групе. У 
том смислу предложено је да би требало да постоји комисија за издавачку дјелатност на нивоу 
Универзитета, а да се организационим јединицама препусти одлука да ли ће формирати исте 
или ће то обављати научно - наставна вијећа факултета, односно наставно - умјетничко вијеће 
Академије, што је и прихваћено. 

На састанку је дискутовано и постигнута сагласност око слиједећих ставки: 

 овај правилник не треба да бави типологијом докумената, него да се документа само 
поброје и да се прихвата рецензентска класификација, која ће се темељити на 
Правилнику о публиковању научних публикација. 

 стила основног уџбеника (члан 10); 
 јасније дефинисати процедуре контроле квалитета публикација (члан 37); 
 усаглашене дилеме око рецензетског поступка (члан 38); 
 усаглашен број и начин избора чланова  Комисије за издавачку дјелатност и периоду 

на који се бира (члан 43); 
 садржају приједлога наставно - научног, односно наставно - умјетничког вијећа (члан 

45); 
 суфинансирање и финансирање треба бити дефинисано посебним уговором (члан 51-

54). 
 питања везана за план издавачке дјелатности (члан 55-57) 

Комисија је задужила Т. Марић да за слиједећи састанак припреми информацију 
комисију како је термин „главни и одговорни уредник“ представљен у Закону о издавачкој 
дјелатности Републике Српске и које су њихове обавезе и одговорности, те информације из 
Закона о ауторским правима.  

Договорено је да проректор Милан Матаруга унесе договорене измјене и нову верзију 
правилника, заједно са изводом из записника, достави члановима Комисије како би се могли 
припремити за наредни састанак. 

Састанак је завршен у 12 часова. 

            Записничар                        Проректор за научноистраживачки рад и развој 

Мр Татјана Марић         Проф. др Милан Матаруга 


