
 
 

 

Број: 1553/2017 

Датум: 26.12.2017.  године 

 

                На основу члана 59. Статута Универзитета у Источном Сарајеву,  члана 5. 

Пословника о раду Наставно-научног  вијећа, сазивам 39. /тридесетдевету/ редовну 

сједницу Наставно-научног  вијећа Факултета за производњу и менаџмент Требиње. 

                За сједницу предлажем сљедећи: 

                ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање Дневног реда; 

2. Усвајање Записника са  38. /тридесетосме/ редовне сједнице Наставно-научног  

вијећа Факултета за производњу и менаџмент Требиње; 

3. Усвајање Записника са  2. свечане сједнице Наставно-научног  вијећа Факултета за 

производњу и менаџмент Требиње; 

4. Верификовање мандата члановима Наставно-научног  вијећа Факултета за 

производњу и менаџмент Требиње из реда студената; 

5. Именовање продекана за наставу и студентска питања на Факултету за производњу 

и менаџмент Требиње; 

6. Разматрање Извјештаја Комисије за за  оцјену научне заснованости и подобности 

теме и кандидата за израду докторске дисертације под називом “Утицај примене 

CAD-CAM система на успешност пословања МСП одевне индустрије“ 

кандидата мр Драгана Димитријевића; 

7. Именовање Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за 

избор у звање вишег асистента за ужу научну област Машинство; 

8. Именовање Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за 

избор у звање вишег асистента за ужу научну област Машинство; 

9. Разматрање и усвајање програма наставних предмета (силабуса) на првом циклусу 

студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику – Термоенергетика 

и другом циклусу студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику; 

10. Усвајање изборних предмета на студијским програмима првог циклуса студија на 

Факултету за производњу и менаџмент Требиње; 

11. Допуна тема за израду завршних радова на првом циклусу студија проф. др Петра 

Иванковића; 

 



 

12. Именовање Комисије за израду Самоевалуационог извјештаја за календарску 2017. 

годину; 

13. Верификовање Комисије за за спровођење студентског вредновања за зимски 

семестар академске 2017/2018. године; 

14. Разматрање пролазности студената у септембарском, октобарском и новембарском 

испитном року; 

15. Разматрање Извјештаја Комисије за разматрање молби студената који не 

испуњавају услове за упис наредне године студија, обнављају годину, а имају 

право да прате наставу и полажу испите из наредне године студија до броја бодова 

које су остварили у претходној години студија; 

16. Разматрање Извјештаја Комисије за  препис оцјена Анице Скочо са Педагошког 

факултета у Бијељини  на  Факултет за производњу и менаџмент Требиње; 

17. Информацијe декана; 

18. Захтјеви студената Наставно-научном  вијећу Факултета за добијање сагласности 

на тему за израду дипломског, односно завршног рада на првом циклусу студија; 

19. Студентска питања; 

20. Текућа питања. 

Сједница Наставно-научног  вијећа ће се одржати у петак  29.12.2017. године са 

почетком у 09:00 часова у учионици бр. 1. на Факултету за производњу и менаџмент 

Требиње.                                                                                                                                                                                                         

                                                                                Предсједник 

                                                                      Наставно-научног  вијећа 

                                                                                   Проф. др Душан Јокановић 

 

 


