
 

 
 

 

 

 

 

Број:  

Датум: 16.09.2019. godine  

 

 

На основу члана 25. Закона о високом образовању („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18), члана 50. и 

160. Статута Слобомир П Универзитета, Правилника о осигурању квалитета на 

Слобомир П Универзитету, Сенат Универзитета на сједници одржаној 16.09.2019. 

године, донио је 

 

О Д Л У К У  
о именовању Комисије за праћење, обезбјеђење, 

унапријеђење и развој квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада 

 

I 

Именује се Комисија за праћење, обезбјеђење, унапријеђење и развој 

квалитета студијских програма, наставе и услова рада (у даљем тексту Комисија за 

управљање квалитетом) у саставу: 

 

- Др Душан Регодић, редовни рофесор, ректор - предсједник Комисије за управљање 

квалитетом, 

- Др Будимир Стакић, професор емеритус, проректор за наставу, члан, 

- Дипл. Инж. Јелена Стевановић, координатор за осигурање квалитета, члан, 

- Ивана Трифуновић, дипл. правник, секретар Универзитета, члан. 

 

Факултет за економију и менаџмент:  

- Др Предраг Петровић, ванредни професор, члан, координатор испред ФЕМ-а, 
- МА Адиса Махмутагић, виши асистент, члан, 

- Славојка Ерцег, референт студентске службе, члан, 

- Амрита Омербашић, студент, члан. 

Факултет за информационе технологије:  
- Др Верица Васиљевић, ванредни професор, члан, координатор испред ФИТ-а,  

- Оливера Благојевић, асистент, члан,  

- Радмила Ђурановић, референт студентске службе, члан,  

- Едита Зец, студент, члан. 

Правни факултет:  

- Др Данијела Лакић, доцент, члан, координатор испред ПФ,  

- МА Младен Николић, виши асистент, члан,  

- Александра Никић, дипл.правник, шеф студентске службе, члан, 

- Сања Јелић Продановић, студент, члан. 

Филолошки факултет:  
- др Мелина Николић, доцент – члан, координатор испред ФФ,  

- Јасмина Мујановић, асистент, члан, 

- Славојка Ерцег, референт студентске службе, члан, 



 
 

 

 

- Срђан Марковић, студент, члан.  

Пореска академија: 

- Др Вјекослав Будимировић, редовни професор, члан, координатор испред ПА, 
- Мр Љиљана Максимовић, виши асистент, члан, 

- Александра Никић, дипл.правник, шеф студентске службе, члан, 

- Зоранa  Секулић, студент, члан. 

Академија умјетности: 

- МА Дарио Зомбра, доцент, члан, координатор испред АУ,  

- МА Вера Михок, асистент, члан,  

- Зора Цвјетковић, референт студентске службе, члан,  

- Амина Муминовић , члан, студент. 

 

 

 

Надлежност Комисије из претходног става утврђена је  Статутом Универзитета 

и Правилником о осигурању квалитета. 

 

II 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на сајту Универзитета. 

 

                 

ПРЕДСЈЕДНИК СЕНАТА 

          проф. др Душан Регодић 

 

 


