
 

 

 
Број: 02/04-3.388-1/14 
Дана, 07.02.2014. године 
 

  На основу члана 4. став 1. Пословника о раду Сената Универзитета у Бањој 
Луци, с а з и в а м 

25.  СЈЕДНИЦУ СЕНАТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  

 
ЗА ЧЕТВРТАК  13.02.2014. 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 24. сједнице Сената 
Универзитета одржане 05.02.2014. године; 
 

2. Разматрање Програма рада Универзитета у Бањој Луци у 2014. години; 
 

3. Утврђивање приједлога броја студената за упис у прву годину студија I и II 
циклуса студија у школској 2014/2015. години; 

 
4. Разматрање и усвајање измјена Одлуке о одговорним наставницима и 

сарадницима за љетни семестар школске 2013/14. године; 
 

5. Разматрање Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Филозофског 
факултета о измјени Наставног плана Студијског програма учитељског студија 
на I циклусу студија; 

 
6. Разматрање Приједлога Електротехничког факултета о проширењу листе 

предмета на II циклусу студија; 
 

7. Доношење Одлуке на Природно-математичком факултету: 
 

7.1. о разрјешењу и именовању руководиоца Студијског програма биологија; 
7.2. о разрјешењу и именовању руководиоца Студијског програма математика и 

информатика; 
 
 
 



8. Доношење одлуке о избору у наставничка и сарадничка звања на: 
 
8.1      АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ: 
8.1.1 за избор др Санде Додик у звање ванредног професора за ужу научно/умјетничку 

област Умјетничко – теоријске дисциплине, на наставним предметима: Хармонија 
са хармонском анализом 1-6, Анализа музичког дјела 1-8, Анализа музичких 
стилова 1-2, Тематски семинар 1 – 4, Методика теоријских предмета 1 – 4, 
Хармонија са хармонском анализом I -II (главни предмет), Методика теоријских 
предмета I-II, Свирање с листа и хармонска импровизација I-II,  Музичка 
информатика; 

8.1.2 за избор мр Зорана Николића у звање ванредног профсора за ужу 
научно/умјетничку област: научно/умјетничку област Умјетничко – теоријске 
дисциплине, на наставним предметима: Хармонија са хармонском анализом 1-6, 
Анализа музичког дјела 1-8, Анализа музичких стилова 1-2, Тематски семинар 1 – 
4, Методика теоријских предмета 1 – 4, Хармонија са хармонском анализом I -II 
(главни предмет), Методика теоријских предмета I-II, Свирање са листа и 
хармонска импровизација I-II,  Музичка информатика; 

8.1.3   за избор мр Лидије Пајић у звање вишег асистента за ужу умјетничку област 
Репродукција музике, на наставним  предметима: Соло пјевање 1-8; Методика 
соло пјевања 1-4; Соло пјевање I-II; Методика соло пјевања I-II; 

8.1.4. за избор мр Гордане Грујић у звање вишег асистента за ужу научну/умјетничку 
област Умјетничко - теоријске дисциплине, на наставним предметима: Вокална 
литература 1-4; Музички облици 1-4; Хармонија са хармонском анализом 1-6; 
Контрапункт 1-4; Анализа музичког дјела 1-4; Методика теоријских предмета 1-4; 

 
8.2 АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
8.2.1   за избор др Мате Уљаревића у звање ванредног професора за ужу научну област 

Геотехника; 
8.2.2    за избор мр Наташе Поповић Милетић у звање вишег асистента за ужу научну 

област Менаџмент у грађевинарству; 
 
8.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
8.3.1 за избор др Зорана Ђурића у звање ванредног професора за ужу научну област 

Рачунарске науке; 
8.3.2 за избор др Дражена Брђанина у звање доцента за ужу научну област Рачунарске 

науке; 
8.3.3 за избор Велибора Ђалића, мр у звање вишег асистента за ужу научну област 

Аутоматика и роботика; 
 
8.4.      МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
8.4.1.  за избор др Мирка Раковића у звање редовног професора за ужу научну област 

Хирургија; 
8.4.2   за избор др Жељка Карана у звање ванредног професора за ужу научну област 

Судска медицина; (ВРАЋЕН СА ПРОШЛЕ СЈЕДНИЦЕ, ЈЕР НИЈЕ БИЛО 
ОБЈАВЉЕНО НА ВЕБ СТРАНИЦИ) 

8.4.3   за  избор др Весне Иванишевић у звање доцента за ужу научну област Хирургија; 
8.4.4   за избор мр Ђуке Нинковић Барош у звање вишег асистента за ужу научну област 

Дерматовенерологија; 
6.4.5  за поновни избор мр Миладе Налесник у звање вишег асистента за ужу научну 

област Медицинска биохемија; 
6.4.6   за поновни избор мр Славе Сукара у звање вишег асистента за ужу научну област 

Дјечија и превентивна стоматологија;  
8.4.7  за избор мр Ирене Касагић Вујановић у звање вишег асистента за ужу научну 

област Фармацеутска хемија, на наставном предмету Аналитика лијекова; 
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8.5        ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
8.5.1 за избор др Вељка Икановића у звање доцента за ужу научну област Кривично 

право и Кривично процесно право, на наставном предмету Међународно кривично 
право; 
 

8.6      ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
8.6.1  за избор др Свјетлане Лолић у звање доцента за ужу научну област  Биологија 

ћелије, микробиологија, на наставним предметима: Биологија алги; Биологија 
гљива и лишајева; Екологија микроорганизама; Екологија и разноврсност алги; 
Микологија; 

8.6.2   за поновни избор мр Биљане Сукара – Ћелић у звање вишег асистента за ужу 
научну област Алгебра и геометрија, на наставним предметима: Линеарна алгебра 
1, Линеарна алгебра 2, Увод у алгебру и Алгебра; 

 
8.7 ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
8.7.1  за избор др Драгомира Козомаре у звање доцента за ужу научну област 

Специфични језици–српски језик, на наставним предметима: Дијалектологија 
српског језика 1,2, Фонетика српског језика, Фонологија и акцентологија српског 
језика; 

8.7.2 за поновни избор мр Раде Стакић у звање лектора за ужу научну област 
Специфични језици – њемачки језик, на наставним предметима Свремени 
њемачки језик 2; Савремени њемачки језик 3; Савремени њемачки језик 4; 

8.7.3 за избор мр Данијеле Јелић у звање вишег асистента за ужу научну област 
Специфичне књижевности – српска књижевност, на наставним предметима: 
Српска књижевност 18. вијека; Српски предромантизам и Српски романтизам; 

 
8.8.     ВИСОКОЈ ШКОЛИ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА: 
8.8.1.  за избор др Горана Амиџића у звање професора високе школе за ужу научну 

област Организација и послови полиције, на наставном предмету Полицијска 
тактика; 

8.8.2  за избор др Радомира Домузина у звање професора високе школе за ужу научну 
област Криминалистичка тактика, методика и оператива, на наставном предмету 
Методика истраживања привредног криминалитета; 

8.8.3  за избор мр Мирослава Миљуша у звање предавача високе школе за ужу научну 
област Организација и послови полиције, на наставном предмету Специјално 
физичко образовање II; 

8.8.4   за избор мр Миреле Јокић у звање предавача високе школе за ужу научну област 
Криминалистичка тактика, методика и оператива, на наставном предмету 
Методика истраживања насилничког криминалитета; 

8.8.5   за избор Саше Јојића у звање асистента за ужу научну област Организација и 
послови полиције, на наставном предмету Полицијска информатика; 

 
9. Доношење одлука о давању сагласности на Извјештај Комисије о урађеној 

докторској дисертацији на: 
 

9.1    ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.1.1 за мр Славка Шајића на тему под називом „Прилог синхронизацији радио – 

комуникационих система у условима велике вјероватноће грешке у радио – 
каналу“; 

 
 
 



9.2       МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.2.1    за мр Владана Мирјанића на тему под називом „Наноструктура ортодонтских 

адхезива и глеђи зуба након њеног нагризања у циљу фиксирања бравица“; 
9.2.2   за мр Мају Травар на тему под називом: „Интерферон ламбда у имунском 

одговору на Mycobacterium tuberculosis“ 
  
9.3       ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.3.1   за мр Димитрија Марковића на тему под називом „Алелобиотски односи и њихова 

улога у биолошкој контроли биљних ваши на кукурузу“; 
 
9.4      ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ:  
9.4.1 за мр Тању Мишлицки на тему под називом „Поткозарје, регионално-географски 

проблеми развоја“; 
 
10. Доношење одлука о давању сагласности на Извјештај Комисије о оцјени 

подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на: 
 
10.1     ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.1.1  за мр Милоша Шипрагића на тему: „Маркетинг дестинације у функцији   

стратегије брендирања општина и градова“; 
 
10.2     ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.2.1 за мр Мају Манојловић на тему: „Екотоксиколошка истраживања интоксикације 

олово-ацетатом и alloxan-om Wistar пацова инфицираних ешерихијом (Escherichia 
coli)“; 

 
10.3      ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.3.1 за мр Мелиху Повлакић Хаџиефендић на тему под називом: „Мотивација глухих и 

тешко наглухих ученика за учење и академска постигнућа“; 
10.3.2 за мр Ренату Салиховић на тему под називом: „Социјална подршка и прихваћеност 

дјеце без родитељског старања“; 
10.3.3 за мр Алму Авдић на тему под називом: „Узроци и педагошка превенција 

поремећаја понашања ученика основношколског узраста“; 
10.3.4  за мр Амера Ћару на тему под називом: „Дидактичка утемељеност мисаоних 

активности ученика и функције наставника у припремању и извођењу 
средњошколске наставе“; 

10.3.5 за мр Перицу Иванека на тему под називом: „Утицај интерактивног усавршавања 
наставника за ненасилну комуникацију и респонсибилну интеракцију на 
образовно-васпитна постигнућа ученика средње школе“; 

 
11. Разматрање приједлога Споразума о сарадњи између Економског факултета 

Универзитета у Бањој Луци и Економског факултета Универзитета у 
Београду; 

 
12. 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 321-279.     
                                                              
  
                  

      
    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 

                                                                                            Р Е К Т О Р 
                                                                                 Проф. др Станко Станић 


