
 

Министарство просвјете и културе Републике Српске 
Извјештај Комисије за лиценцирање о испуњености услова за почетак рада високошколске 

установе и почетак извођења студијских програма 
(Измjена постојећег студијског програма Архитектура – први циклус 

на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету) 
 

1. Општи подаци о високошколској установи 

Пуни назив високошколске установе (ВШУ) 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ (УБЛ) 
 
Организациона јединица: 
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ (АГГФ) 
 

Врста високошколске установе: 

 

а) универзитет Х  

 

б) висока школа   

 

Адреса и сједиште ВШУ 

 
Сједиште Универзитета:  
Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000, 
Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина 
 
Сједиште Факултета:  
Улица Војводе Степе Степановића 77/III, 78000, Бања Лука, 
Република Српска, Босна и Херцеговина 
 

Категорија ВШУ (власништво): 

 

а) јавна ВШУ Х  

 

б) приватна ВШУ   

 

Датум првог уписа ВШУ у судски регистар - број уписа и суд 

 
17.5.1996. године, Регистарски уложак бр. 1-860-00, U/I 1290/96, Број 
уписа 1, Основни суд у Бањој Луци 

Статус ВШУ при оснивању: 

а) универзитет   

 

б) факултет Х  

Датум последњег уписа ВШУ у судски регистар - број уписа и суд 

 
16.04.2019., Број: 057-0-Reg-18-002394, Окружни привредни суд у 
Бањој Луци 

 

в) виша школа   

 

Име и презиме овлашћеног лица ВШУ за контакт (ректор/директор): 
 

Проф. др Радослав Гајанин, ректор Универзитета, 
Проф. др Бранкица Милојевић, декан Факултета 

Телефони и е-адреса за контакт: 
 
Ректор: +387 51 321 171 
              +387 51 321 174 
              rektor@unibl.org 
 
Декан: +387 51 462-543 
             info@aggf.unibl.org 
brankica.milojevic@aggf.unibl.org 
 

Напомене Комисије у вези претходно тражених података1: 
 

Високошколска установа у оквиру које се релиценцирају измене постојећег студијског програма 
архитектуре првог циклуса је Универзитет у Бањој Луци. Измене студијског програма ће се изводити у 
оквиру организационе јединице Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, па се подаци у 
појединим деловима овог обрасца односе на Факултет (означено у напоменама).  
Комисија је извршила увид у следећа документа која су веродостојна: 
Регистарски уложак бр. 1-860-00 од 17.5.1996. године (први упис Факултета у судски регистар), 
Упис бр. 057-0-Reg-18-002394 од 16.04.2019. године (последњи упис у судски регистар Рјешења о 
регистрацији Промјене функције лица овлашћеног за заступање, код Универзитета у Бањој Луци – 
Организациона јединица Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Бања Лука). 
 

2. Општи подаци о захтјеву ВШУ 

Врста захтјева: Датум пријема захтјева: 

31.12.2018.  

А) (пре)регистрација и дозвола за рад постојеће ВШУ   

                                  
1 Само за ВШУ које су већ регистроване и лиценциране. 



Б) дозвола за рад нове ВШУ   Број захтјева: 
 

Број: 01.3605/18 
 

В) дозвола за рад одјељења ван сједишта ВШУ   

 

Г) дозвола за извођење:   

 
- новог студијског програма 1. циклуса Х  
 

- новог студијског програма 2. циклуса   

 

- новог студијског програма 3. циклуса   

 

Садржај прилога у Захтјеву:  

А) Елаборат о оправданости оснивања ВШУ а) да Х б) не   

  

Б) Овјерена фотокопија рјешења о упису ВШУ у судски регистар а) да Х б) не   

  

В) Студијски програм за који ће изводити а) да Х б) не   

  

Г) Доказ о радном односу са пуним радним временом (наставника, 
сарадника) тј. доказ да подносилац захтјева има најмање 2/3 од 
укупног броја наставника са пуним радним временом, потребних за 
извођење наставе на обавезним наставним предметима за све 
циклусе  које подносилац организује утврђеним студијским 
програмом2 
 

 

а) да Х б) не   

 

- доказ о избору наставног особља на ужу научну област/предмет,  а) да Х б) не   

  

- доказ о стицању доктората из одговарајуће научне области за све  а) да Х б) не   

наставнике,  

 
Напомена:  
Комисија је обавезна за тачку Г) дати образложење! 

 

 

- доказ о радном односу са пуним радним временом административног  
особља, 

а) да Х б) не   

 

  

Д) доказ о пословном простору и опреми у власништву ВШУ а) да Х б) не   

  

Ђ) доказ о изворима осигураних финансијских средстава за обављање 
дјелатности 
 

 а) да Х  б) не   

Е) банкарску гаранцију (за настављање и завршетак студија у случају 
престанка рада ВШУ или престанка рада одређеног студијског програма 
према планираном броју студената за ВШУ за које се средства не 
обезбјеђују из буџета) или споразум о преузимању студената са другом 
акредитованом ВШУ 
 

 
 а) да 

 
 

 б) не 
X  

 

 

 

 

Напомене Комисије у вези претходно тражених података (2): 

 
A), Б), В) Садржај прилога Захтева чине Елаборат о оправданости измена постојећег студијског 
програма АРХИТЕКТУРА – први циклус, унутар којег се налази детаљан опис студијског програма који 
ће се изводити и фотокопија последњег уписа интегрисаног Универзитета у судски регистар (у 
оверену фотокопију документа извршен увид током посете).  
 
Г) Комисија је утврдила да су сви наставници и сарадници у настави који ће изводити наставу на 
обавезним и изборним предметима запослени на Универзитету у Бањој Луци са пуним радним 
временом. Извршен увид у све одлуке о избору у наставничка и сарадничка звања за ужу научну 
област и Уговоре о раду, донесене од стране Универзитета у Бањој Луци.  
 

                                  
2 На другом циклусу студија, најмање 2/3 наставника из ускостручних предмета од утврђеног броја наставника. Наставници за 
трећи циклус морају имати објављене радове или прихваћене за објаву у међународном признатим часописима. 



 

Д) Универзитет у Бањој Луци је 2013. године акредитован и уписан у Регистар високошколских 
установа који се води код Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета. Решење о 
акредитацији  Универзитета у Бањој Луци, донела је Агенција за акредитацију високошколских 
установа Републике Српске 15.08.2013. године. На овај начин потврђен је стандард квалитета рада 
Универзитета сходно стандардима и смерницама за осигурање квалитета у европском простору 
високог образовања (ESG стандард) и критеријумима за акредитацију високошколских установа у 
Босни и Херцеговини. У том контексту је потврђено да Универзитет располаже са довољно 
одговарајућег простора за обављање своје делатности, а које Факултет може да користи као 
организациона јединица интегрисаног Универзитета.  
АГГФ на располагању има око 1700 m2 радног простора који је распоређен на две локације. Све 
учионице (око 900 m2) су опремљене видео пројекторима, две учионице „паметним“ таблама и 
простори на обе локације омогућавају бесплатан приступ интернету. Поред класичних учионица, 
АГГФ располаже са једним амфитеатром и једном рачунарском салом са 20 рачунара за извођење 
интерактивне наставе и увођење студената у рад са савременим софтверским пакетима. Осим тога, 
АГГФ и УБЛ су у току 2008. године покренули иницијативу за израду инвестиционо-техничке 
документације за изградњу нове зграде факултета на локацији Универзитетског кампуса. Анализом 
просторних потреба за одвијање наставног и научно-истраживачког процеса дефинисан је програмски 
оквир за пројектовање зграде, који подразумева примену принципа енергетске ефикасности, 
специфичних стандарда и интелигентних система, као стандарда за оптимизацију у савременом 
градитељству (ЕУ норме). Завршена је прва фаза зграде и АГГФ и УБЛ планирају наставак градње у 
наредном периоду. Нова зграда АГГФ-а обухвата око 6 400 m2. 
У протекле четири школске године АГГФ је побољшао своје техничке ресурсе за извођење наставе 
набавком компјутерске и друге техничке опреме у оквиру два Темпус пројекта и 3 ЕРАСМУС +  
пројекта суфинансирана од стране ЕУ.  
 
Комисија је извршила увид у документе Рјешење о проведеној промјени у катастарском операту Бања 
Лука 6 (10-952-133/05 од 3.2.2005) и Земљишно књижни извадак 27615/09, ЗК Уложак број 5374, као 
доказу о простору у власништву Универзитета у Бањој Луци. Такође, у документу Одлука ННВ 
Универзитета у Бањој Луци о расподјели простора бивше касарне „Рајко Балаћ“ за употребу 
факултета (01-311-1/04 од 19.7.2004). Комисија извршила увид у документ Извјештај о извршеном 
годишњем попису имовине, обавеза и потраживања на АГГФ-у (од 14.02.2019) према којем је власник 
опреме Универзтет у Бањој Луци. Документи су веродостојни.  
 

Ђ) Универзитет у Бањој Луци је јавна ВШУ (буџетска организација). Осим тога Факултет, као 
организациона јединица, има редовне властите приходе који долазе од школарина, научно-
истраживачких пројеката, стручних пројеката, затим грантова научних и образовних пројеката (у току 
реализација три Ерасмус+ пројекта на Факултету финансирана од стране ЕУ).  
Комисија извршила увид у Завршни рачун АГГФ за 2018. годину. 
 

3. Појединачна оцјена прилога у захтјеву 

А. Овјерена фотокопија рјешења о упису у судски регистар  

 

а) Овјерена фотокопија рјешења је вјеродостојна  а) да Х б) не   

 

б) Рјешење је на име ВШУ у статусу за који се дозвола тражи а) да Х б) не   

 

 

Налаз и мишљење Комисије о испуњености услова (А) 
 
Комисија је извршила увид у следеће документе који су веродостојни: 
Регистарски уложак бр. 1-860-00 од 17.5.1996. године (први упис Факултета у судски регистар), 
Упис бр. 057-0-Рег-18-002394 од 16.04.2019. године (последњи упис интегрисаног Универзитета у 
судски регистар). 
Комисија је утврдила да су испуњени сви услови под тачком (А). 

Б. Студијски програм 
 

а) Студијски програм(и) који ће се изводити садржи:  
  

1) Назив и циљеве студијског програма а) да Х б) не   

  

2) Модел студијског програма (3+0, 3+2+3, 3+1+1+3, 4+1+3, 5+0+3, 6+0+3) а) да Х б) не   

  

3) Врсту студија и исходе учења а) да Х б) не   

  



4) Научну област којој припада студијски програм  а) да Х б) не   

  

5) Стручни, академски односно научни назив у складу са номенклатуром            
занимања 

а) да Х б) не   

 

6) Услове за упис на студијски програм  а) да Х б) не   

  

7) Листу обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са  
оквирним садржајем и утврђеном матичношћу за сваки поједини предмет 

а) да Х б) не   

 
  

8) Начин извођења студија и потребно вријеме за извођење појединих облика 
студија, 

а) да Х б) не   

 
  

9) Бодовну вриједност сваког наставног предмета исказану у складу са ECTS а) да Х б) не   

  

10) Предвиђени број сати за поједине наставне предмете а) да Х б) не   

  

11) Критеријуме и услове преноса ECTS бодова а) да Х б) не   

  

12) Доказ о подударности студијског програма у већем дијелу са студијским 
програмима на најмање три лиценциране и акредитоване ВШУ из земаља 
потписница Болоњске декларације3 

а) да Х б) не   

 

 
  

13) Предуслови за упис појединих предмета и групе предмета а) да Х б) не   

  

14) Начин избора предмета из других студијских програма а) да Х б) не   

  

15) Критеријуме и начин осигурања квалитета а) да Х б) не   

  

16) Услове за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или 
сродних студија 

а) да Х б) не   

 

 

17) Обавезе студената, динамику студирања а) да Х б) не   

  

18) Остала питања од значаја за извођење студијског програма а) да Х б) не   

  
Напомена: За тачке 3), 4), 5) комисија је обавезна навести тачне називе и 
исходе учења 

 

 

б) Наставни планови студијских програма који ће се изводити у складу са 
Законом о високом образовању, у смислу: 
 

 

- броја ECTS бодова у семестру (30) а) да Х б) не   

  

- броја часова седмично (20-25) а) да Х б) не   

  

в) Студијски програми који ће се изводити, урађени су стручно: 
 

- студијски програм 1. циклуса, а) да Х б) не   

  

- студијски програм 2. циклуса, а) да  б) не   

  

- студијски програм 3. циклуса, а) да  б) не   

  

Образложење и напомене Комисије: 
 
Тачка а.3) - Студијски програм Архитектура (240 ЕЦТС) је четворогодишњи програм првог циклуса, 
према моделу студија 4+1+3 на Универзитету у Бањој Луци и Архитектонско-грађевинско-геодетском 
факултету. Академска титула које се стиче након завршетка студијског програма је Дипломирани 
инжењер архитектуре – 240 ЕЦТС, на основу Закона о звањима која се стичу завршетком високог 
образовања (01-555/14) и на основу Правилника о листи струковних, академских и научних звања (од 
децембра 2014.) који је усвојило Министарство просвјете и културе Републике Српске.  
 
Тачка а.4) - Област образовања је (5) инжењерство, технологија и грађевинарство, а поље 

                                  
3 У ову сврху може послужити листа универзитета са чијим студијским програмима се подудара студијски програм који се 

лиценцира, веб страница на којој се могу наћи ови програми или наведени студијски програми у тврдој копији са референцом 

на којој се може провјерити њихова вјеродостојност. 



 

образовања (53) архитектура и грађевинарство, на основу Правилника о областима образовања (од 
28.07.2014.) који је усвојило Министарство просвјете и културе Републике Српске. 
 
Тачка а.5) - Исходи учења су детаљно наведени у Елаборату о оправданости измјена постојећег 
студијског програма Архитектура – први циклус на стр. 23 генерално (поглавље Профил 
квалификације и компетенције) и за сваки предмет појединачно. 
 

г) Број и назив(и) студијских програма који ће се изводити4,5 

Напомена: (Комисија је у обавези поступати по инструкцији – 4, 5, 6) 

 
Један (1) студијски програм: Архитектура (240 ECTS) је четверогодишњи студијски програм првог 
циклуса. 
Садржај студијског програма: 
Укупан број предмета: 30 обавезна + 12 обавезних по принципу изборности + 3 изборна 
Број општих предмета: 12 обавезних предмета (26,66%) или  63 ECTS (26,25%) 
Број општестручних предмета: 10 обавезних +15 изборних (55,56%) или 146 ECTS (60,83%) 
Број ужестручних предмета: 8 (17,76%) или  31 ECTS (12,92%) 
Број једносеместралних предмета: 45 (100%) 
Број двосеместралних предмета: 0 (0%) 
Број изборних предмета: 15 предмета (30%) или 103 ECTS (42,92%) 
Однос броја часова предавања/вежби: 98 часова предавања/102 часова вежби (49% П, 51 % В) 
Завршни рад: не 
Програми предмета садрже све податке на које је  Комисија упућена, Елаборат од стр. 51. 
 

д) Излазни профил квалификације који се стиче по завршетку студијског програма и трајање студијског 
програма изражен у ECTS бодовима:  

 
Дипломирани инжењер архитектуре - 240 ECTS  
 
е) Усклађеност предложеног излазног профила квалификације са постојећим нормама које регулишу ову 
област у РС:  

 
Закон о звањима која се стичу завршетком високог образовања, ''Службени гласник Републике 
Српске'' бр. 33/14 и Правилника о листи струковних, академских и научних звања (од децембра 2014.) 
који је усвојило Министарство просвјете и културе Републике Српске. 

НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ О ПРЕДЛОЖЕНОМ СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ(ИМА) И НАСТАВНОМ 
ПЛАНУ(ОВИМА) (Образложење) 

 
Студијски програм првог циклуса Архитектура има јасно и прецизно дефинисане оправданост и значај оснивања 
студијског програма, циљеве, принципе конципирања наставе, структуру програма, профил квалификације и 
исходе учења. Програм је потпуно усклађен са Болоњским принципима студирања. Интегрисан је у модел три 
циклуса студија 4+1+3 и компатибилан са Европским системом преноса кредита (ECTS). Исходи учења студијског 
програма и појединачних предмета су дефинисани у складу са Европским оквиром квалификација за архитекте, а 
нови студијски програм је еквивалентан са нивоом 6 Међународног стандарда квалификација у образовању 
(ISCED - The International Standard Classification of Education) и нивоом 6 Европског оквира квалификација (EQF - 
The European Qualifications Framework). Предложени студијски програм првог циклуса Архитектура и излазни 

профил квалификације усклађени су са постојећим нормама и законима које регулишу област у Републици 
Српској. Такође, усклађени су са студијским програмима на најмање три лиценциране и акредитоване ВШУ из 
земаља потписница Болоњске декларације.  
 

Напомене комисије о (Б) 

 
 

                                  
4 Приликом прегледа студијских програма ОБАВЕЗНО обратити пажњу на сљедеће податке: укупан број предмета у студијском 

програму, број предмета који су заједнички са другим студијским програмима, број и проценат општих предмета, број и 

проценат општестручних предмета, број и проценат ужестручних предмета, број и проценат једносеместралних предмета, број 

и проценат двосеместралних предмета, број и проценат изборних предмета, однос часова различитих форми наставе 

(предавања/вјежбе), да ли постоји нека форма завршног испита (дипломски, специјалистички, магистарски, докторски). 

5 Приликом прегледа наставних програма за сваки предмет из студијског програма Комисија МОРА анализирати сљедеће 

податке: назив предмета, ужа научна област којој предмет припада, катедра на којој се изводи предмет, број ЕЦТС, циљеви 

предмета, излаз (знање и вјештине), које студент стиче након положеног испита, метод наставе и начин савлађивања градива, 

тематска јединица током извођења наставе, број часова вјежби, број часова предавања, број часова предвиђених за друге 

форме наставе, повезаност садржаја предмета са студијем у цјелини и условљеност предмета са другим предметима у оквиру 

истог студијског програма, начини провјере знања, презиме и име одговорног наставника, презиме и имена осталих наставника 

са подацима о њиховом звању, ужој научној области и радном статусу, литература (обавезна и допунска). 



В. Докази о радном односу са пуним радним временом (наставника, 
сарадника и административног особља за све године студија на којима 
изводи настава) 

 
 
 
 
 

9 

 

а) Укупан број условних наставника и сарадника6 на ВШУ потребних за извођење 
наставе на обавезним наставним предметима за сваку годину студија на 

студијском програму који је предмет овога извјештаја  
 

НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ: 
(обавезна инструкција ф.н. 6, 7, 8, 9)  
 

Од предложеног укупног броја одговорних наставника и сарадника на иновираном студијском 
програму Архитектура Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета сви су стално запослени на 
Универзитету у Бањој Луци осим 4 наставника која се ангажују по уговору о повременим и 
привременим пословима.  
Дакле, постоји потреба за ангажовањем гостујућег наставног особља, али је задовољен услов према 
којем најмање 2/3 наставника из утврђеног броја ускостручних предмета требају бити запослени на 
ВШУ у пуном радном времену. 
 

б) Број наставника ВШУ у пуном радном односу 25 

  

- број наставника на ВШУ по уговору о повременим и привременим пословима 21 

  

- број наставника на ВШУ у допунском радном односу7 4 

 Укупно: 50 

в) Докази о наставницима на ВШУ у радном односу са пуним радним 
временом8 за студијски програм који је предмет лиценцирања 

 

  

1) уговор о раду а) да Х б) не   

  

2) одлука о избору на наставно звање а) да Х б) не   

  

д) Одлуке о избору у наставно звање издате су од надлежног органа ВШУ   

а) да Х б) не   

 

ђ) Број радника у сталном радном односу за административно-техничке 
послове на ВШУ9 19 

е) Докази о запосленим радницима за административно-техничке послове на 
ВШУ 

 

  

1) уговор о раду а) да Х б) не   

  

Напомене Комисије о (В) 
 
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет ће за извођење наставе на студијском програму првог 
циклуса Архитектура ангажовати 21 наставника у пуном радном односу и 15 сарадника у пуном 
радном односу на Универзитету у Бањој Луци. За реализацију студијског програма постоји одређена 
потреба за ангажовањем гостујућег наставног особља, тачније свеукупно 4 наставника током целог 
трајања студија. 
 

                                  
6 Условни наставник има седмичну норму наставника од максимално 12 часова контакт предавања, а условни асистент има 10 

часова контакт вјежби. 

7 Наставници и сарадници МОРАЈУ имати радни однос који је заснован у складу са Законом о раду (пуни радни однос, 

допунски радни однос), Законом о високом образовању и Уредбом о условима за оснивање и почетак рада ВШУ и о поступку 

утврђивања испуњености услова. Пуни радни однос подразумијева да наставник (доцент и ванредни професор) или сарадник 

има уговор на неодређено вријеме (које је усклађено са дужином времена његовог избора) са пуним фондом сати (6 односно 

10 часова). Радно вријеме и обавезе наставника и сарадника у допунском радном односу рачунају се у складу са процентом 

радног времена које су засновали са ВШУ. 

8 Комисија мора утврдити ове податке за све наставнике и сараднике који изводе наставу. 

9 Минималан број запослених радника за обављање административно-техничких послова треба да задовољи квалитетно 

одвијање наставног процеса на ВШУ. 



 

Комисија је извршила увид у све Одлуке о избору у наставничка и сарадничка звања за ужу научну 
област и Уговоре о раду, донесене од стране Универзитета у Бањој Луци. Такође, комисија је 
извршила увид у Уговоре о раду за раднике у сталном радном односу за административно-техничке 
послове на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету. 
 
Комисија сматра да су сви услови под (В) задовољени. 
Г) Доказ о пословном простору и опреми у власништву (пропорционално 
броју студената који ВШУ намјеравају уписати и матичној научној области за 
коју је основана)  

 

  

(а) број студената до сада уписаних на ВШУ, (тренутно уписаних) 927 

(б) укупан број студената које ВШУ планира да упише у наредну школску годину, 

 
Први циклус 135   
Други циклус 80 

 

(г) збир студената под (а)+(б). 1142 

  

б) Површина укупног корисног простора ВШУ 2061 m2  
(у изградњи) 7000 м2  

в) Број свих кабина свих санитарних чворова ВШУ 
11 кабина (+ 5 писоара) 

г) Врста доказа о пословном простору у власништву ВШУ у прилогу (уписати): 

 
Комисија је извршила увид у документе Рјешење о проведеној промјени у катастарском операту Бања 
Лука 6 (10-952-133/05 од 3.2.2005) и Земљишно књижни извадак 27615/09, ЗК Уложак број 5374, као 
доказу о простору у власништву Универзитета у Бањој Луци. Такође, у документу Одлука ННВ 
Универзитета у Бањој Луци о расподјели простора бивше касарне „Рајко Балаћ“ за употребу 
факултета (01-311-1/04 од 19.7.2004). Комисија извршила увид у документ Извјештај о извршеном 
годишњем попису имовине, обавеза и потраживања на АГГФ-у (од 14.02.2019) према којем је власник 
опреме Универзтет у Бањој Луци. Документи су веродостојни.  
 

д) Библиотека 
 

 

1) потребан број библиотечких јединица из којих се изводе студије, а које су 

обавезан уџбеник  
126 (за обавезне 

предмете) 
74 (за изборне предмете)  

 
  

 
2) стваран број библиотечких јединица из којих се изводе студије а које су 

обавезан уџбеник 
182 

 

  

3) број научних часописа на који је библиотека претплаћена 1 

  

ђ) Рачунарска учионица 
 

 

1) број рачунарских учионица, 
 

1 

2) број рачунара. 
 

20 

е) Број лабораторија са 15 мјеста 
 

3 

ж) Поједине лабораторије, посебна опрема, софтвери и учила за извођење појединих студијских 
програма (навести све што је важно)  

 

Све учионице (око 900 м2) су опремљене видео пројекторима, две учионице ''паметним'' таблама и 
простори на обе локације омогућавају бесплатан приступ интернету. Поред класичних учионица, 
АГГФ располаже са једним амфитеатром и једном рачунарском салом са 20 рачунара за извођење 
интерактивне наставе и увођење студената у рад са савременим софтверским пакетима у области 
архитектуре, грађевинарства и геодезије.  
 
У протекле четири школске године АГГФ је побољшао своје техничке ресурсе за извођење наставе 
набавком компјутерске и друге техничке опреме у оквиру два Темпус пројекта и 3 ЕРАСМУС + 
пројекта суфинансирана од стране ЕУ.  
ДИО ИЗВЈЕШТАЈА КОЈИ СЕ ПОПУЊАВА АКО СЕ ЗАХТЈЕВ ТИЧЕ СТУДИЈА НА ДАЉИНУ 

 



Напомене Комисије о (Г)10 
 
Просторни капацитети и опремљеност су задовољавајући у постојећим капацитетима интегрисаног 
Универзитета у Бањој Луци. Настава на студијским програмима АГГФ-а се, поред просторија 
организационе јединице АГГФ, одвија и у другим просторима на интегрисаном Универзитету у Бањој 
Луци. Комисија сматра да су услови за студирање задовољавајући за предвиђених 45 студената 
измењеног студијског програма архитектуре-први циклус. 
 
Комисија сматра да су сви услови под (Г) задовољени. 
 

Д. Доказ о изворима осигураних финансијских средстава за обављање дјелатности (потврда 
банке, извод банковног рачуна, одлука о оснивачком улогу - за новоосноване ВШУ). 
 

Комисија извршила увид у Завршни рачун АГГФ за 2018. годину. (Преглед имовине, обавеза и извора 
исказаних у ГКТ исказаних за децембар 2018.); 
 
 

Напомене Комисије о (Д) 
 
Универзитет у Бањој Луци је јавна ВШУ (буџетска организација). Осим тога Факултет, као 
организациона јединица, има редовне властите приходе који долазе од школарина, научно-
истраживачких пројеката, стручних пројеката, затим грантова научних и образовних пројеката (у току 
реализација три Ерасмус+ пројекта на Факултету финансирана од стране ЕУ).  
 

Ђ. Банкарска гаранција (за настављање и завршетак студија у случају 
престанка) 
- рада установе или престанка рада одређеног студијског програма или споразум 
са другом акредитованом ВШУ, 
- планираном броју студената за ВШУ за које се средства не обезбјеђују из буџета) 
 

 

а) Збир броја студената уписаних у ВШУ и студената које ВШУ планира да упише у 
наредну школску годину на темељу конкурса 
 

 уписаних 927 (са 
апсолвентима): 

први циклус 762   
други циклус 165 
планирани упис:  
први циклус: 135 
други циклус: 80 

УКУПНО: 1142 

б) висина школарине по једном студенту 
 

први циклус 440,00 КМ 
страни држављани 2000,00 

КМ    
други циклус 880,00 КМ 

страни држављани 3000,00 
КМ 

в) висина банкарске гаранције неопходне за број студената под а) 
 
 

                       

г) висина поднесене банкарске гаранције 
 
 
 
 
 

 

Напомене Комисије о (Ђ) 
Тачка а) – на архитектонском одсеку план уписа студената је следећи: 

Први циклус – 45 студената 
Други циклус – 20 студената (постојећи мастер студиј „Енергетска ефикасност у 
зградарству“) 
Други циклус – 20 студената (Архитектура и урбанизам) 
 

Комисија сматра да је предложени број студената оправдан и задовољавајући. 
 
 

4. Кратак опис посјете Комисије ВШУ и провјере простора и опреме 

                                  
10 Мишљење Комисије мора да садржи податке о броју студената који могу студирати на ВШУ. 



 

На основу обављене посете 13.06.2019. године и провере простора и опреме, Комисија закључује да 
тренутни простори и опрема задовољавају постојеће капацитете интегрисаног Универзитета у Бањој 
Луци. Комисија након обиласка зграде АГГФ-а у изградњи, сматра да би бољи услови у обједињеном 
простору и да подржавају што бржу изградњу нове зграде АГГФ-а.   
 

5. Мишљење Комисије за лиценцирање о испуњености услова за извођење студијског 
програма 

 
1) ВШУ испуњава услове за извођење студијског програма    
 
 
2) ВШУ не испуњава услове за извођење студијског програма        
 
 

Коментар: 
 
Увидом у материјалне, финансијске и људске ресурсе, те детаљним прегледом Елабората Измјена 

постојећег студијског програма Архитектура – први циклус на Архитектонско-грађевинског-

геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци Комисија констатује да је ВШУ има све услове, 

формалне и суштинске природе, за извођење новог студијског програма 1. циклуса Архитектуре на 

Архитектонско-грађевинског-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци.  

 

6. Чланови Комисије 

 

 
1. Проф. др Владан Ђокић, 

Архитектонски факултет Универзитета у Београду -
председник  

 
 
2. Проф. др Ана Никезић,  

Архитектонски факултет Универзитета у Београду - 
члан 

 
 
 

3. Проф. др Будимир Судимац,  
Архитектонски факултет Универзитета у Београду - 
члан 
 

 

Мјесто и датум:  
Бања Лука, 13.06.2019. године 
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