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Извјештај о додатној екстерној евалуацији за: 

 

Независни универзитет Бања Лука 

 

ХЕААРС број:                                                        

Датуми посјете: 28.-30.5.2019. и 29.9.2020. године 

Локација: Бања Лука 

 

Комисија за екстерну евалуацију:  

Проф. др Марко Ђого, предсједник, 

Проф. др Невенка Махер, члан, 

Бошко Боројевић, ма, члан и 

Мирза Оруч, члан. 

 

Координатор:  

Татјана Радаковић, ма 

 

 

 

Критеријуми евалуације: Стандарди и смјернице за осигурање квалитета у европском простору 

високог образовања – ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in European Higher 

Education Area - European Association for Quality Assurance in Higher Education, 2015), Критеријуми 

за акредитацију високошколских установа у Републици Српској и БиХ, Критеријуми за 

акредитацију студијских програма првог и другог циклуса студија у Републици Српској и БиХ, 

Правилник о акредитацији високошколских установа и студијских програма Републике Српске. 
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1.0 Апликација  

1.1 Подаци о високошколској установи  

Подаци о високошколској установи  

Високошколска установа  

Независни универзитет Бања Лука; Вељка Млађеновића 
12 Е; 

info@nubl.org 

Интернет адреса http://www.nubl.org/ 

Назив, број и датум акта о оснивању 

Рјешење о оснивању Независног универзитета за 
политичке и друштвене науке Бања Лука; број улошка 5-
82-000 Бања Лука од 11.10.2006. године 

Пореско-идентификациони број (ПИБ) 44402522740000 

Матични број додијељен од 
Републичког завода за статистику 

11011225 

Име, презиме и адреса (назив и 
сједиште) оснивача 

Зоран Калинић; Саве Мркаља 3, 78 000 Бања Лука 

Број и датум одлуке о именовању лица 
овлашћеног за заступање  

Одлука о избору ректора Независног универзитета Бања 
Лука број 71-7 278-2/17 од 25.10.2017. године 

 

Број и датум дозволе за рад 
високошколске установе  

07.023/602-2086/09 од 01.10.2009. године 

Организационе јединице које се 
посјећују и одговорна лица 

Економски факултет – Доц. др Саша Чекрлија 

Контакт особа (за посјету) Проф. др Слободан Жупљанин 

Број телефона  051/456-600 

1.2 Подаци о захтјеву 

Студијски програми које је високошколска установа пријавила у сврху акредитације, а који 
су били предметом додатног вањског вредновања су: 
 

Студијски програми пријављени за екстерну евалуацију  

Попунити за сваки програм који је пријављен за 
екстерну евалуацију/акредитацију или је већ 
прошао рецензију/екстерну евалуацију прије 
(ре)акредитације. 

Називи излазних квалификација треба да 
одговарају важећим класификацијама 
занимања. 

Назив студијског програма: 
Ниво 
студија 

Назив(и) излазних квалификација 

Економија и пословање  
Први 
циклус 

Дипломирани економиста (уз додатак модула) - 
240 ECTS 
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2.0 Додатни обим оцјењивања на основу Писма очекивања 
2.1 Претходне активности 

На основу писма очекивања број 01/1.3.38-1-6-1/18 od 15.10.2019. године, Независном 
универзитету Бања Лука је дат рок од годину дана да унаприједи стање на студијском 
програма првог циклуса Економија и пословање, а с обзиром на најниже оцијењене 
критеријуме из Извјештаја о екстерној евалуацији број 01/1.3.38-1-5/18. Из тог извјештаја, а 
на основу претходно поменутих критеријума, високошколска установа је заједно са 
Агенцијом за акредитацију високошколских установа Републике Српске (у даљем тексту: 
Агенција), усагласила План мјера за реализацију препорука Комисије стручњака за 
студијски програм Економија и пословање (први циклус) који је потписан 24.01.2020. 
године. Универзитет је 13.07.2020. године доставио Агенцији Извјештај о напретку 
реализације активности из Плана мјера. С обзиром на пандемијску ситуацију која је 
проузроковала отежане услове рада на глобалном нивоу, одлучено је да се, у складу са 
препорукама Института за јавно здравство Републике Српске, провјера испуњености 
препорука изврши виртуелно, односно путем доступних интернет алата те да исту изврши 
предсједник Комисије, проф. Др Марко Ђого уз подршку координатора поступка. У складу 
са тим, свим члановима Комисије стручњака су достављени, у електронској форми, 
документи које је Независни универзитет Бања Лука доставио као доказ испуњености 
препорука из Плана мјера за реализацију препорука Комисије стручњака за студијски 
програм Економија и пословање који је заснован на препорукама из Извјештаја о 
екстерној евалуацији предметне високошколске установе, а које се односе на најниже 
оцијењене критеријуме на основу којих је и проистекао исход екстерне евалуације, 
односно писмо очекивања за наведени студијски програм. Остали чланови Комисије су 
преузели обавезу да електронским путем доставе своје мишљење о предоченој 
документацији, као и своја запажања о свему што треба бити предмет провјере током 
виртуелне посјете.   
Чланови Комисије су мејлом доставили своја запажања и заједнички је утврђена 
методологија додатног оцјењивања, у складу са Правилником о акредитацији 
високошколских установа и студијских програма.  
 

2.2 Виртуелна посјета високошколској установи  
 
Предсједник Комисије је, уз присуство координатора Комисије,  додатни обим 
оцјењивања извршио кроз низ разговора одржаних путем Google Meet платформе са 
одговорним представницима установе и то:  
 

 Уводни састанак  са представницима менаџмента ВШУ, гдје је извршено 

објашњење методологије виртуелне надзорне посјете за студијски програм првог 

циклуса Економија и пословање, на којем су били присутни: Проф. др Зоран 

Калинић, ректор, проф. др Слободан Жупљанин, предсједник Тима за акредитацију 



 

ОБ ХЕААРС 05 
2.0  
 

независног универзитета Бања Лука, проф. др Љубомир Зубер, проректор за 

наставу и студентска питања, проф. др Драган Вукасовић, декан Економског 

факултета, Кристина Кузмановић, координатор Економског факултета и Борко 

Гавриловић, генерални секретар. 

 Разговор са представницима наставног особља студијског програма Економија и 
пословање на којем су били присутни:  проф.др Зоран Калинић, ректор, проф.др 
Драган Вукасовић, декан, Доц.др Ружица Ђервида, продекан за наставу, Емеритус 
проф. Стеван Васиљев, Проф.др Жељко Војиновић, Проф.др Мирјана Стојановић-
Тривановић, Проф.др Бранка Марковић, Проф.др Маринко Маркић,  Проф.др 
Младенка Балабан, Проф.др Рајко Мацура, Доц.др Далибор Дончић, Горан 
Калинић, МА, Горан Михајловић, МА, Алма Кратовац, МА, Бранко Ђурић, МА, 
Дарко Мартинов, МА и Кристина Кузмановић, МА.  
 

Током провјере су предочени докази који поткрепљују претходно достављену 
документацију, а представници наставног особља су појаснили све активности које су 
наведене у Извјештају о напретку реализације мјера наведених у Плану мјера које су се 
односиле на студијски програм Економија и пословање. Представљене су активности које 
су већ заживјеле у установи, а све у циљу испуњавања препорука датих у Извјештају о 
екстерној евалуацији. Предсједник Комисије стручњака је разговоре водио у име чланова 
Комисије стручњака, а на основу питања и сугестија проистеклих из анализе 
документације достављене од стране Универзитета, односно Извјештаја о напретку 
реализације мјера Из Плана мјера (број протокола Агенције 01/1.3.38-1-6-1-7/18) за 
студијски програм Економија и пословање и пратећом документацијом која доказује 
испуњеност сваке појединачне мјере и препоруке. 
 

3.0  Мишљење о исходу екстерне евалуације  
 

Комисија стручњака је извршила додатну провјеру испуњености критеријума за 
акредитацију студијског програма првог циклуса Економија и пословање на Независном 
универзитету Бања Лука на основу Извјештаја о екстерној евалуацији број: 01/1.3.38-1-
5/18. као и на основу писма очекивања Агенције за акредитацију високошколских 
установа Републике Српске 01/1.3.38-1-6-1/18 oд 15.10.2019. године. 
Након увида у достаљене доказе и виртуелне посјете, Комисија стручњака даје мишљење 
о студијском програму како је наведено у сљедећој табели:  
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Назив студијског програма: 
Ниво 
студија: 

Назив(и) излазних квалификација: 

Економија и пословање 
Први 
циклус 

Дипломирани економиста (уз додатак 
модула) -240 ECTS 

ДОБРЕ СТРАНЕ:  

- Наставни план и програм модеран и усклађен са истима најреномиранијих 
високошколских установа из региона. 

- Садашњи и свршени студенти имају врло добро мишљење о наставницима који им 

предају и компетецијама које стичу на овом студијском програму. 
- На основу препоруке Комисије стручњака,  високошколска установа је увела научне 

картоне наставника и сарадника, тако да сада боље прати њихов научно-
истраживачки рад. 

- Високошколска установа је у складу са препорукама Комисије стручњака прекинула са 
праксом избора једног те истог наставника на више ужих научних области.  

- Високошколска установа је повећала број ангажованих наставника и сарадника, 
додуше у нешто мањој мјери него је Комисија тражила. Препорука је било повећање 
за најмање три (3) наставника и два (2) сарадника, а високошколска установа је у 
међувремену запослила два (3) нова наставника у пуном радном односу и једног (1) 
сарадника. 

- Високошколска установа је изборе у звања, у складу са препорукама Комисије 
стручњака, повезала са закључивањем радног односа. Проблем је једино што се из 
достављене документације јасно види да је на високошколској установи учестала 
пракса да се ради о хонорарно ангажованим наставницима, а тек ријетко и 
спорадично о пуном радном односу на неодређено вријеме. 

- Додатно је повећана мобилност студената. 

СЛАБЕ СТРАНЕ:  

- Назив студијског програма није промијењен иако је Комисија стручњака указала да 
високошколска установа нема ни кадровске ни материјалне капацитете да испуни 
висока очекивања која произилазе из оваквог назива који заправо имплицира 
постојање два студијска програма (Економија, те Пословање). Оваква очекивања једва 
испуњавају највећи и најстарији економски факултети у БиХ.  

- Уговори за девет (9) хонорарно ангажованих наставника и сарадника су склапани на 
једну години или, у неким случајевима, чак на један семестар, због чега овако 
ангажовани наставници и сарадници не помажу високошколској установи да испуни 
норме. 

- Препорука да се постојећи наставници растерете будући да су им норме близу  
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законском максимума (од 12 часова седмично), је такође дијелимично испуњена. 
Наиме, док су запослени у пуном радном односу заиста растерећени, дотле су многи 
хонорарно ангажовани наставници и сарадници додатно оптерећени изнад законски 
дозвољеног максимума. Такви примјери су проф. др Симеон Вилендечић, који иако у 
хонорарном радном односу, има норму изнад максималне законски дозвољене за 
наставнике у пуном радном односу. У групи хонорарно ангажованих наставника чија 
је норма између 12 и 24 часа (дакле изнад макисмално дозвољене за овај радни 
статус) су и др. Младенка Балабан, др. Слободан Пешевић, др. Далибор Дончић и др. 
Стево Пашалић. Слична ситуација је и са хонорарно ангажованим вишим аистентима: 
мр. Бранком Ђурићем, мр. Марком Мартиновом и мр. Дарком Мартиновом. Тиме је 
практично проблем превеликог оптерећења наставника са поља наставника и 
сарадника у пуном радном односу пребачен на поље оних у хонорарном радном 
односу. Коријен овог проблема је у ономе што смо на почетку навели, а то је да је 
високошколска установа донијела квалитетан наставни план и програм, али такав за 
чију је реализацију потребан бројан наставни ансамбл којим високошколска установа 
не располаже.   

ПРЕПОРУКЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ:  

 - Хитно довршити процедуру пријема додатних наставника и сарадника тако да у пуни 
радни однос на неодређено вријеме, буде примљен најмање још један (1) сарадник, 
што је у складу са препорукама Комисије стручњака из извјештаја из 2019. године 
- Убудуће, искључиво или бар преовлађујуће, изборе у звања повезати са 
закључивањем радног односа на неодређено, а смањити праксу давања избора у 
звање наставницима и сарадницима који ће послије тога бити ангажовани на једну 
годину или чак један семестар. 
- Прекинути са праксом претјераног оптерећења хонорарно ангажованих наставника и 
сарадника фондом часова. 
- Завршити и опремити нову зграду високошколске установе будући да је то 
представљено као план још 2019, те да за тим има реалне потребе, будући да садашњи 
просторни капацитети не задовољавају извођење наставне за оволики број студијских 
програма. 

НИВО ИСПУЊЕНОСТИ ЗАХТЈЕВА:   III  
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Препорука за акредитацију 

Након увида у комплетну достављену документацију, виртуелне посјете високошколској 
установи одржане дана 29.09.2020. године и анализе свих докумената, процедура и 
начина функционисања високошколске установе, а у вези са акредитацијом претходно 
разматраног студијског програма Економија и пословање, те спровођења поступка 
оцјењивања, утврђен је сљедећи ниво испуњености захтјева стандарда и критеријума: 
 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ НИВО ИСПУЊЕНОСТИ 

Економија и пословање, први циклус III 

 
 

На основу укупне оцјене квалитета, Комисија даје препоруку Агенцији за акредитацију 
високошколских установа Републике Српске да, у складу са Правилником о акредитацији 
високошколских установа и студијских програма, изда рјешење о акредитацији студијског 
програма Економија и пословање.  

 

Чланови комисије: 
Проф. др Марко Ђого, предсједник 
 
Проф. др Невенка Махер, члан 
 
Бошко Боројевић, ма, члан 
 
Мирза Оруч, ма, члан 

____________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 

 


