
 
 

 

 

 

У Бањој Луци, 23. маја 2013. године 

 

ЗАПИСНИК СА САСТАНКА ПРОДЕКАНА ЗА НАУЧНО‐ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 
ФАКУЛТЕТА/АКАДЕМИЈЕ/ИНСТИТУТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 

 

Састанак  продекана  за  научно‐истраживачки‐умјетнички  рад  факултета/  академије/ 
института  Универзитета  у  Бањој  Луци  одржан  је  21.  маја  2013.  године  у  Ректорату 
Универзитета у Бањој Луци. 

Састанку су присуствовали: проф. др Милан Матаруга (Универзитет у Бањој Луци), Предраг 
Соломун  (Академија  умјетности),  проф.  др  Љубиша  Прерадовић  (Архитектонско‐
грађевинско‐геодетски  факултет),  Синиша  Ракита  (Економски  факултет),  доц.  др  Зоран 
Ђурић  (Електротехнички  факултет),  доц.  др  Ђорђе  Чича  (Машински  факултет),  проф.  др 
Радослав  Гајанин  (Медицински  факултет),  доц.  др  Данијела  Кондић  (Пољопривредни 
факултет), доц. др Раденко Јотановић (Правни факултет), проф. др Горан Трбић (Природно‐
математички  факултет),  доц.  др  Јово  Миљановић  (Рударски  факултет),  проф.  др  Љиљана 
Вукић (Технолошки факултет), Драган Башић (Факултет политичких наука), доц. др Миленко 
Војводић  (Факултет  физичког  васпитања  и  спорта),  доц.  др  Срђан  Душанић  (Филозофски 
факултет),  доц.  др  Жељка  Бабић  (Филолошки  факултет),  доц.  др  Зоран  Станивуковић 
(Шумарски  факултет),  Наташа  Пашалић  (Институт  за  генетичке  ресурсе)  и  Дарко  Паспаљ 
(Висока школа унутрашњих послова). 

Дневни ред: 

1. Преглед тренутног стања научно‐истраживачког рада  (НИР‐а) Универзитета у Бањој 
Луци (преглед актуелних пројеката); 

2. Даљне активности у дистрибуцији информација; 

3. Припрема за нове позиве и интензивније укључивање у међународне пројекте; 

4. Текућа питања. 

 

Проф. др Милан Матаруга – представљање и увод 

Сагледавање колико Универзитет у Бањој Луци (УБЛ) тренутно има актуелних међународних 
и националних пројеката  

На  интернет  страницама  факултета  нема  довољно  информација  о  научно‐истраживачком 
раду  (7‐8 факултета презентује чиме се бави у свом научно‐истраживачком раду на својим 
интернет страницама) 

Неопходна активнија презентација НИР‐а на УБЛ‐у  

Информације су неопходне  и због израде стратегије развоја и НИР‐а на УБЛ‐у која је у току  

Из тог разлога је и достављен упитник/табела продеканима за НИР са циљем прикупљања 
информација колико се пројеката тренутно ради на УБЛ‐у, каква је структура тих пројеката, 



 
 

 

 

 

ко су руководиоци тих пројеката, евентуално гдје можемо добити више информација о тим 
пројектима 

До  почетка  састанка  добили  смо  преглед  пројеката  са  9  организационих  јединица,  те  је 
неопходно да они који нису доставили податке да их доставе што је прије могуће 

Када објединимо све податке планирамо да их поставимо на интернет страницу УБЛ‐а 

Јако  је битно да имамо  ажурну базу података  (не  само  због  израде  стратегије,  већ и  због 
успостављања  боље  сарадње  између  организационих  јединица  на  УБЛ‐у  и  због 
међународне  сарадње,  јер позиви иностраних партнера долазе на основу референци, које 
код нас нису видљиве) 

Дискусија: 

Доц. др Данијела Кондић (Пољопривредни факултет) изложила је кратки преглед пројеката 
који се тренутно реализују на Пољопривредном факултету 

Доц.  др  Срђан  Душанић  (Филозофски  факултет)  –  на  цијелом  Универзитету  је  мало 
међународних пројеката 

Министарство науке и технологије РС није никада објавило коначну листу пројеката који ће 
бити финансирани, други круг није никад завршен у посљедњем позиву, а фондови за НИР у 
држави су мали 

Код међународних пројеката проблем је писање пројеката и мала заинтересованост кадра 

Декан  Филозофског  факултета,  у  договору  са  ректором,  донио  је  одлуку  да  факултет  из 
својих  средстава финансира писање апликација  за међународне пројекате.  Био  је  конкурс 
на  Филозофском  факултету,  који  се  управо  завршава,  гдје  су  позвани  сви  наставници  и 
сарадници  да  пишу  пројекте  по  форми  која  је  направљена  на  основу  пројектних  пријава 
међународних  пројеката.  Трочлана  комисија  ће  бирати  најбоље  пројекте,  који  ће  бити 
награђивани (за пројекте у вриједности преко 50.000,00 КМ пројектни тим ће бити награђен 
са 5.000,00 КМ,  а  за пројекте у вриједности мањој од 50.000,00 КМ пројектни тим ће бити 
награђен  са 3.000,00  КМ). Циљ  је  да  се подстакну  запослени,  да  се напише што већи број 
пројеката, те када изађе неки конкурс, да постоје већ спремне пријаве. 

Ректорат  може  помоћи  у  информисању  (што  се  већ  добро  ради)  и  при  самом  писању 
пројеката 

На факултету се организују научни скупови, мјесечне трибине којима се покушало развијати 
НИР капацитети цијелог Универзитета 

Проф. др Горан Трбић  (Природно‐математички факултет) – укратко навео пројекте који се 
тренутно реализују 

Информације о опреми налазе се на интернет страницама факултета и Универзитета 

Информације  се достављају из  Ректората,  али постоји мала  заинтересованост и мали број 
пријава 

Требали би да стимулишемо писање пројеката и младе истраживаче 



 
 

 

 

 

Јачање капацитета (опрема, млади истраживачи) 

Проф. др Љиљана Вукић (Технолошки факултет) 

Министарство науке и технологије РС није доставило одговор о другом кругу, фази избора 
пројеката,  те  је  приједлог  да  се  испред  Универзитета  пошаље  упит  када  ћемо  добити 
одговор. 

Међународни пројекти – за писање не постоји довољно мотива, између осталог и због тога 
што  је  методологија  израде  доста  сложена.  Приједлог  је  да  се  на  Универзитету  формира 
стручно  тијело,  састављено  од  особа  које  имају  искуство  у  писању  пројеката.  Људи  са 
факултета  дају  идеје  за  писање  пројеката,  а  стручни  тим  узима  учешће  у  великој  мјери  у 
методологији израде пројекта. 

Листа опреме налази се на интернет страници факултета 

Доц.  др  Јово Миљановић  (Рударски факултет) –  поставио  је  питање  да  ли  се  пројекти  са 
Србијом третирају као домаћи или као међународни 

Прошле  године  ступио  је  на  снагу  нови  Закон о  рударству,  који  онемогућује факултету да 
ради пројекте. Ректор је упознат са проблемом. Тражили су да иде амандман, у Скупштини. 
Врло  је  важно  да  се  та  препрека  елиминише.  Немају  право  ни  на  једном  руднику  да 
конкуришу за пројекте. У привреди је више новца, него у државном фонду, а посебно је за 
техничке факултете важно да имају велику повезаност са великим привредним системима. 
Потребно је што прије одржати састанак са ресорним министром. 

Проф.  др Милан Матаруга –  на  првом  ужем  колегијуму  информисаће  ректора  и  тражити 
састанак са ресорним министром 

Проф. др Љубиша Прерадовић (Архитектонско‐грађевинско‐геодетски факултет) 

Требали  су  да  буду  учесници  на  једном  EUREKA  пројекту,  али  Министарство  цивилних 
послова БиХ, које је требало да распише конкурс, то никада није урадило 

Проф.  др  Милан  Матаруга  –  веома  је  важно  да  резултати  пројектних  активности  буду 
доступни јавности 

Доц. др Ђорђе Чича (Машински факултет) 

Постоје проблеми са честим измјенама Правилника о расподјели властитих средстава, јер се 
пројекат пријави под једним условима, а онда се они измијене 

Други  проблем  је  са  изузимањем  два  пројекта  Машинског  факултета  од  стране 
Универзитета 

Проф.  др Милан Матаруга –  уколико  сматрате да  је  потребна измјена Правилника,  то  би 
требао  да  буде  предмет  компромиса  и  договора  управо  присутних,  као  најпозванијих  и 
слаже  се  са  тим  да  не  би  требао  често  да  се мијења или  ако  се мијења  да  се  не мијења 
ретроактивно, већ да се пројекат реализује под добијеним условима, а да се измјене односе 
на нове пројекте 

Доц. др Зоран Ђурић (Електротехнички факултет) 



 
 

 

 

 

Кадровски  ресурси  (било  би  добро  да  се  нови  асистенти  запосле  сада,  али  уговори  се 
потписују тек за период од 01.10.2013. а они би се могли већ сада укључити у реализацију 
пројеката) 

Опрема  –  за  катедру  Рачунарство  и  информатика  кроз  аустријски  кредит  није  набављена 
опрема  и  постоји  на  катедри  проблем  и  са  извођењем  наставе,  а  самим  тиме  и  за  НИР. 
Покушава  се  проблем  ријешити  добијањем  донације  од  приватних  компанија,  банака, 
софтверских кућа са којима су у току преговори. И постоји могућност да се добију средства 
за набавку опреме за извођење наставе, али је тешко наћи донатора за опрему за НИР, јер је 
ријеч о великим новчаним издвајањима. 

За  формирање  базе  података  –  неопходно  је  формирати  базу  података  у  систему  за 
управљање  базом  података,  апликацији,  која  би  била  свима  доступна  и  која  би  се 
свакодневно ажурирала 

Проф. др Радослав Гајанин (Медицински факултет) 

Доставиће податке о пројектима који се тренутно реализују 

Помоћ приликом пријаве међународних пројеката неопходна је од стране Универзитета 

Формирање тима за пројекте 

Проф.  др  Милан  Матаруга  –  све  информације  које  буду  доступне  Унуиверзитету  биће 
прослијеђене продеканима за НИР,  а  такође би било потребно да они информације даље 
дистрибуирају. Биће формирана маилинг листа – продекани за НИР, а продекани би требали 
да формирају маилинг листе истраживача на својим факултетима. 

Доц.  др  Зоран  Ђурић  –  да  Рачунски  центар  Универзитета  формира  маилинг  листе  за 
посебне групе: за све продекана за НИР и маилинг листе продекана по научниим областима 

Проф.  др  Милан  Матаруга  –више  продекана  је  истакло  потребу  формирања  пројектног 
тима.  Очекује  се  активније  ангажовање  продекана  за  НИР,  али  и  свих  истраживача. 
Неопходно  је пронаћи финансијска средства за стимулацију пројекнтих тимова при изради 
пројеката.  Министарство  цивилних  послова  БиХ  отворило  је  позив  за  писање  пројеката. 
Недостаје  тим људи  који  би  радили на изради  пројеката.  Неопходна  је  и  обука  за  израду 
пројеката, али да предавања држе искусне особе. 

Доц. др Миленко Војводић (Факултет физичког васпитања и спорта) – факултети на Западу 
имају особе запослене само за послове припреме пројеката 

Проф. др Милан Матаруга – проф. др Петар Марић са ЕТФ‐а, замолио је да се испуни један 
упитник, а за потребе реализације TEMPUS пројекта  



 
 

 

 

 

ЗАКЉУЧЦИ СА САСТАНКА: 

1. Доставити  списак/табелу  међународних  и  националних  пројеката  који  се  тренутно 
реализују на организационим јединицама, а подаци ће бити објављени на интернет 
страници Универзитета. 

2. Затражити објашњење Министарствa науке и технологије РС испред Универзитета, у 
смислу дефинисања коначнe листe и финансирања пројеката из посљедњег позива. 

3. Радити на формирању стручног тима за подршку у писању и пријави међународних 
пројеката. 

4. Тражити  заједнички  састанак  руководства  Универзитета  и  Министра  индустрије, 
енергетике и рударства. 

5. Учинити доступним што широј  јавности резултате  свих актуелних НИР пројеката на 
Универзитету. 

6. Све информације које буду доступне Универзитету биће прослијеђене продеканима 
за НИР,  а  које  ће  продекани проследити  истраживачима  у  својим организационим 
јединицама.  

7. Испунити упитник за потребе реализације TEMPUS пројекта на ЕТФ‐у. 

 

 

 

Записник водила 
Стручни сарадник за међународну 

сарадњу 
 
 

Проректор за научно истраживачки рад 
и развој 

 

Јелена Рожић  Проф. Др Милан Матаруга 
 

       

           


