
З А П И С Н И К 

са састанкa Oрганизационог одбора за организовање расправе на тему  

„Наука на Универзитету у Бањој Луци“ 

 

Састанак је одржан у просторијама Ректората у Бањој Луци, 18.11.2013. године, са 

почетком у 11 часова. Састанку су присуствовали:  

 Проф. др Милан Матаруга, проректор за научноистраживачки рад и развој 

Универзитета; 

 Проф. др Славко Марић, Електротехнички факултет; 

 Проф. др Гордана Ђурић; Институт за генетичке ресурсе; 

 Проф. др Горан Спасојевић, Медицински факултет, 

 Проф. др Биљана Кукавица; Природно-математички факултет; 

 Младен Миљановић, Академија умјетности. 

 

Проф. др Ненад Сузић и проф. др Зоран Арсовић нису присуствовали састанку. 

 

Проф. др Милан Матаруга је поздравио присутне и захвалио им се на доласку. Подсјетио 

је чланове Организационог одбора на комплексност стања научноистраживачког рада на 

Универзитету и у кратким цртама представио досадашње резултате, те указао на неке од 

слабих тачака у овом процесу: недостатак адекватних база података; недовољна 

финансијска средства; слаба мобилност истраживача; недовољна међународна сарадња, 

ниски критеријуми избора у научна звања, поступак контроле квалитета код израде 

завршних радова II и III циклуса и сл. 

 

Услиједила је опширна дискусија у којој су учествовали сви присутни чланови 

организационог одбора и у којој је констатовано: 

 Постоји институционални оквир, нпр. Стратегија научног и технолошког развоја 

Републике Српске 2012-2016. Године; Закон о научноистраживачкој дјелатности и 

технолошком развоју; Е –cris РС; и друга документа, али је ипак потребно сачинити 

и друга акта која ће прецизније регулисати поједине сегменте 

научноистраживачког рада на универзитету (етички кодекс истраживача; 

процедура пријаве и израде радова II и III циклуса; прецизнији услови за избор у 

научно-наставна звања ...). 

 Евидентан је проблем новчаних издвајања за научноистраживачки рад, али 

недостатак новца није кључни проблем. Мотивисан кадар који ће се активно 

бавити научноистраживачким радом је кључ успјеха и унапређења. (Евидентан је 

недостатак информација о активностима истраживача (не постоје информације шта 

ко ради; са ким сарађује; како се реализују потписани протоколи и слично) 

 Указано је на потребу анализе постојећег стања научноистраживачког рада на 

Универзитету у Бањој Луци. 

 Указано је на потребу интензивније сарадње међу факултетима, потребу 

мотивације оних који остварују запажене резултате, као и избора актуелних тема за 

истраживање, 

 Разговарано је о промјени параметара вриједности научноистраживачког рада. 

 



На основу ставова изнесених у активној дискусији,  Организациони одбор је закључио да 

у наредном периоду кроз расправе и дискусије акценат треба ставити на: 

1. интегративности и интердисциплинарности научноистраживачког рада на 

Универзитету (јача сарадња међу факултетима на Универзитету); 

2. иновативности, примјенљивости и актуелности тема истраживања, те јачању 

међународне сарадње; 

3. мобилност и мотивацију истраживача који обезбјеђују запажене резултате (између 

осталог и прецизније дефинисање критеријума избора у виша звања) и  

4. осигурање квалитета научноистраживачког рада кроз израду завршних радова II и 

III циклуса студија.  

 

Проректор за научноистраживачки рад и развој Универзитета треба припремити кратак 

пресјек тренутног стања научноистраживачког рада на Универзитету.  

 

Договорен је још један састанак чланова Организационог одброра прије него што се 

припреме сви материјали и организује расправа на тематској сједници Сената, која ће бити 

посвећена научноистраживачком раду на Универзитету.  

 

 

Записник написала:                 Проректор за нучноистраживачки рад и развој  

                                 Универзитета у     Бањој Луци 
 

Мр Татјана Марић         Проф. др Милан Матаруга 


