
 

 

Број: 02/04-3.4241/14 

Дана, 24.11.2014. године 

 

  На основу члана 4. став 1. Пословника о раду Сената Универзитета у Бањој 

Луци, с а з и в а м 

 

35.  СЈЕДНИЦУ СЕНАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  

 

 

ЗА ЧЕТВРТАК  27.11.2014. године 

         у просторијама Ректората, 

                           са почетком у 13,00 часова  

 

За сједницу предлажем сљедећи 

 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

         

1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 34. сједнице Сената 

Универзитета у Бањој Луци одржане 30.10.2014. године; 

 

2. Разматрање Извјештаја о резултатима студентске анкете о наставном 

процесу у зимском семестру школске 2013/2014. године; 

 

3. Разматрање Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Шумарског 

факултета о усвајању наставног плана студијског програма Прерада 

дрвета и Урбано шумарство; 

 

4. Разматрање Приједлога Наставно-научног вијећа Факултета политичких 

наука за лиценцирање Докторског студија друштвених наука на III 

циклусу студија на Факултету политичких наука; 

 

5. Разматрање Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Економског 

факултета о оснивању Центра за пројектни менаџмент и предузетништво; 

 

6. Разматрање Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Природно-

математичког факултета о уговорном ангажовању проф. др Јелене 

Пенавин – Шкундрић; 

 

7. Разматрање приједлога одлука Наставно-научног вијећа Природно-

математичког факултета о: 



 
 

 

 
 

7.1 именовању др Биљане Кукавице за шефа Катедре за биохемију и молекуларну 

биологију и разрјешењу проф. др Зорана Кукрића шефа Катедре за биохемију и 

молекуларну биологију; 

7.2 именовању др Бранка Предојевића за шефа Катедре за експерименталну физику 

и разрјешењу др Зорана Рајилића  шефа Катедре за експерименталну физику; 

7.3 именовању доц. др Даворина Бајића за шефа Катедре за теоријску географију, 

ГИС и картографију и разрјешењу др Рајка Гњата шефа Катедре за теоријску 

географију, ГИС и картографију; 

7.4 именовању доц. др Дијане Јелић за шефа Катедре за физичку хемију и 

разрјешењу проф. др Недељка Чегара шефа Катедре за физичку хемију; 

7.5 именовању доц. др Илије Лаловића за шефа Катедре за рачунарске и 

информатичке науке; 

7.6 именовању проф. др Драге Тодића за шефа Катедре за регионалну географију; 

7.7 именовању проф. др Драшка Маринковића за шефа Катедре за друштвену 

географију и демографију; 

7.8 именовању проф. др Чедомира Црногорца за шефа Катедре за планирање 

животне средине и разрјешењу др Горана Трбића шефа катедре за планирање 

животне средине; 

7.9    именовању др Милана Јовановића за шефа Катедре за теоријску математику; 

7.10 именовању доц. др Милице Балабан за шефа Катедре за органску хемију и 

разрјешењу проф. др Радане Ђуђић шефа Катедре за органску хемију; 

7.11 именовању проф. др Мире Мандић за шефа Катедре за урбано и рурално 

планирање и разрјешењу проф. др Драгутина Тошића шефа Катедре за урбано 

и рурално планирање; 

7.12 именовању доц. др Биљане Лубарде за шефа Катедре за екологију и 

разрјешењу проф. др Невенке Павловић шефа Катедре за екологију; 

7.13 именовању проф. др Рајка Гњата за шефа Катедре за просторно планирање и 

одрживи развој; 

7.14 именовању доц. др Саше Зељковића за шефа Катедре за неорганску хемију и 

разрјешењу проф. др Јелене Пенавин-Шкундрић шефа Катедре за општу и 

неорганску хемију; 

7.15 именовању проф. др Синише Игњатовића за шефа Катедре за теоријску 

физику; 

7.16 именовању проф. др Славице Сладојевић за шефа Катедре за аналитичку 

хемију и разрјешењу проф. др Јасне Виндакијевић шефа Катедре за аналитичку 

хемију; 

7.17 именовању доц. др Свјетлане Лолић за шефа Катедре за микробиологију и 

биологију ћелије и разрјешењу проф. др Живојина Ерића шефа Катедре за 

микробиологију и биологију ћелије; 

7.18 именовању проф. др Душка Јојића за шефа Катедре за методику и општу 

математику; 

  

8. Разматрање приједлога Наставно-умјетничког вијећа Академије 

умјетности о: 
8.1  именовању мр Ванесе Кременовић за шефа Катедре за Музичку теорију; 

  8.2 именовању мр Саше Павловића за шефа Катедре за Солфеђо и Музичку 

педагогију; 

 

 



 
 

 

 
 

9. Доношење Одлуке о избору наставника и сарадника на: 

 

9.1     ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

9.1.1 за избор проф. др Гордане Илић у звање редовног професора за ужу научну област 

Менаџмент; 

 

9.2   ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

9.2.1 за избор мр Огњена Јолџића у звање вишег асистента за ужу научну област 

„Рачунарске науке“; 

 

9.3      МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

9.3.1 за избор др Александре Шмитран у звање доцента за ужу научну област 

Медицинска микробиологија; 

9.3.2 за избор др Ненада Понорца у звање ванредног професора за ужу научну област 

Физиологија; 

9.3.3 за избор др Владана Мирјанића у звање доцента за ужу научну област Ортопедија 

вилица; 

 

9.4  МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

9.4.1  за избор Данијеле Кардаш у звање асистента за ужу научну област Термотехника; 

 

9.5     ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

9.5.1 за избор др Синише Шкондрића у звање доцента за ужу научну област Биљне 

науке, ботаника на наставним предметима Систематика и филогенија кормофита 

I, Систематика и филогенија кормофита II и Ботанички практикум; 

9.5.2 за избор Александра Јанковића, ма у звање вишег асистента за ужу научну област 

Општа физика; 

9.5.3 за избор Марка Иванишевића у звање асистента за ужу научну област Урбано и 

рурално планирање; 

9.5.4 за избор Марка Станојевића, ма у звање вишег асистента за ужу научну област 

Регионална географија, на наставним предметима Национална географија 1 и 

Национална географија 2; 

 

9.6      ФАКУЛТЕТУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА: 

9.6.1 за избор др Николине Гердијан у звање доцента за ужу научну област 

Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија;  

 

9.7     ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

9.7.1 за избор др Славице Тутњевић у звање доцента за ужу научну област Развојна 

психологија; 

9.7.2 за избор др Жељка Савановића у звање доцента за ужу научну област Општа 

историја; 

9.7.3 за избор др Боривоја Милошевића у звање доцента за ужу научну област  

Национална историја; 

9.7.4 за избор др Бошка Бранковића у звање доцента за ужу научну област  Национална 

историја; 

 

9.7.5 за избор др Милице Дробац у звање доцента за ужу научну област Педагошка и 

школска психологија; 



 
 

 

 
 

9.7.6 за избор мр Тање Вујић у звање вишег асистента за ужу научну област  Методика 

предшколског васпитања;  

9.7.7 за избор Радована Субића у звање асистента за ужу научну област Национална 

историја; 

9.7.8 за избор Стојанке Лужије у звање асистента за ужу научну област Национална 

историја; 

9.7.9  за избор Николе Ожеговића у звање асистента за ужу научну област Национална 

историја; 

9.7.10  за избор Миле Крнете у звање асистента за ужу научну област Општа историја; 

 

9.8      ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

9.8.1 о неизбору Јелене Тешић Шуман у звање асистента за ужу научну област 

Специфични језици – српски језик на наставним предметима Методика наставе 

српског језика и књижевности 1 и Методика наставе српског језика и 

књижевности 2 и примједби кандидата Борјана Митровића и мр Драгана 

Драгомировића на Извјештај комисије;  

 

9.9      ШУМАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ; 

9.9.1 за избор Свјетлане Ћоралић у звање асистента за ужу научну област 

Силвиекологија; 

 

10. Доношење одлуке о давању сагласности на Извјештај Комисије о урађеној 

докторској дисертацији на: 

 

10.1  ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

10.1.1 за мр Марка Шантића на тему под насловом „Утицај интегриране маркетиншке 

комуникације на ставове туриста о туристичкој дестинацији“; 

 

10.2 МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

10.2.1 за мр Наташу Тртић на тему под насловом „Микробиолошка анализа ефеката 

различитих модалитета терапије обољелих од агресивне парадонтопатије“; 

10.2.2 за мр Наташу Кнежевић на тему под насловом „Клиничка и експериментална 

испитивања ефеката различитих средстава за бијељење зуба и квалитета везе 

композитних материјала за избјељене зубе; 

 

10.3  ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ: 

10.3.1 за мр Драгицу Ристић на тему под насловом „Уговор о факторингу са посебним 

освртом на факторинг као инструмент финансирања пословних субјеката“; 

10.3.2 за мр Мирјану Зељковић на тему под насловом „Правни аспекти одговорности 

извођача грађевинских радова у упоредном праву“; 

 

10.4    ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА: 

10.4.1 за мр Андреу Пухалић на тему под насловом „Вриједносне и етичке основе 

социјалног рада са дјецом и породицом у БиХ“; 

 

11. Доношење одлука о давању сагласности на Извјештај Комисије о оцјени   

подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на: 

 

 



 
 

 

 
 

11.1  ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

11.1.1 за мр Саудина Терзића на тему под насловом „Модел детерминације 

субјективних и објективних фактора пореске евазије“; 

11.1.2 за мр Зорана Боровића на тему под насловом „Државне политике подстицања 

ефикасности у условима економске неједнакости“; 

11.1.3 за мр Далибора Томаша на тему под насловом „Микроекономска оптимизација 

интертемпоралног избора пензијског осигурања“; 

11.1.4 за мр Амера Омановића на тему под насловом „Креирање модела раног 

откривања кризе у функцији успјешности пословања производних предузећа; 

11.1.5 за мр Дарка Томаша на тему под насловом „Моделирање процеса у интерној 

ревизији у циљу отклањања превара у пословању“; 

 

11.2  МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

11.2.1за мр Бранислава Средановића на тему под насловом „Моделирање функција 

обрадивости у микро-глодању“; 

 

11.3  МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

11.3.1 за мр Мелису Ахмедбеговић Пјано на тему под насловом „Видна оштрина и 

резидуална рефракција након имплантације ирис-фиксирајућих факичних сочива 

код миопије; 

11.3.2 за мр Селму Чалук на тему под насловом „Утицај перкутане коронарне 

интервенције и кардиохируршке реваскуларизације миокарда на појаву синдрома 

нетиреоидне болести; 

11.3.3 за мр Сашу Јунгића на тему под насловом „Значај примјене инхибитора 

ангиогенезе у лијечењу метастатског колоректалног карцинома“; 

11.3.4 за мр Далибора Врањеша на тему под насловом „Значај експресије фактора 

некрозе тумора алфа, интерлеукина 1 и матрикс металопротеиназе 9 код 

хроничне упале средњег уха са холестеатомом“; 

 

11.4  ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

11.4.1 за мр Нерману Мујчиновић на тему под насловом „Профил личности, склоности 

према самохендикепирању и перцепција социјалне подршке зависника о 

хероину као предиктори истрајности у лијечењу“; 

11.4.2 за мр Перицу Иванека на тему под насловом „Стручно усавршавање наставника 

и образовно-васпитна постигнућа ученика средње школе“; 

 

11.5  ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

11.5.1 за мр Невену Вучен на тему под насловом „Значењски потенцијал сложених 

придјева у ебглеском језику“; 

 

11.6  ШУМАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

11.6.1 за мр Горана Јовића на тему под насловом „Прираст јеле (Abies alba Mill.) на 

планини Борја“; 

 

12. Именовање Организационог одбора за обиљежавање 40 година од оснивања 

Универзитета у Бањој Луци; 

 



 
 

 

 
 

13. Разматрање Приједлога Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета 

о измјени и допуни Правила студирања на III циклусу студија Универзитета у 

Бањој Луци; 

 

14. Разматрање и усвајање Плана издавачке дјелатности Универзитета у Бањој 

Луци за 2015. годину; 

 

15. Усвајање Акционог плана у вези Европске повеље за истраживаче и Кодекса о 

запошљавању истраживача; 

 

16. Разматрање приједлога: 

16.1 Наставно-научног вијећа Филозофског факултета да се рукопис „Социјална 

психологија етничког идентитета“ аутора проф. др Владимира Турјачанина објави 

као универзитетска наставна литература; 

16.2 Наставно-научног вијећа Филолошког факултета да се рукопис „Кратка историја 

писма, књиге и библиотека“ аутора доц. др Јеленке Пандуревић и доц. др Маје 

Анђелковић објави  као универзитетска наставна литература; 

 

17. Разматрање приговора проф. др Милана Шљивића на Одлуку Сената о 

уговорном ангажовању, број: 02/04-3.3242-69/14 од 03.10.2014. године; 

 

18. Разматрање Приговора Филозофског факултета на став Сената Универзитета 

у Бањој Луци поводом објављивања уџбеника емеритуса проф. др Бранка 

Милосављевића; 

 

19. Разматрање Информације о добијању организације ФИЕП конгреса 2016. 

године; 

 

 20.  Текућа питања. 

У прилогу Вам достављамо материјале за све тачке дневног реда. 

Молимо да сједници неизоставно присуствујете, а у случају спријечености 

обавијестите  на телефон  број 321-176.  

                                            

 

                           ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 

                                                                                        Р Е К Т О Р 

  

                                                                             Проф. др Станко Станић, с.р. 

 

 
 


