
 

 

 
Број: 02/04-3.1445/14 
Дана, 16.04.2014. године 
 

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

 
27.  СЈЕДНИЦУ СЕНАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  
 

ЗА ЧЕТВРТАК, 24.04.2014. 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 26. сједнице Сената 
Универзитета одржане 27.03.2014. године; 

 
2. Верификација мандата проф. др Браце Ковачевића за члана Сената; 

 
3.  Доношење Одлуке о измјени и допуни Одлуке о одговорним наставницима и 

сарадницима за љетни семестар школске 2013/2014. године; 
 

4. Доношeње Одлуке о изједначавању избора наставника и сарадника на 
Mашинском факултету Универзитета у Бањој Луци у складу са Одлуком 
Сената Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04-3.3754-46/13 од 28.11.2013. 
године; 

 
5. Разматрање Приједлога Рударског факултета о усвајању Елабората о 

оправданости извођења I циклусa, Студијског програма Геолошко 
инжењерство; 

 
6.  Разматрање Приједлога Пољопривредног факултета о измјени распореда 

изборних предмета по семестру на усмјерењу Ратарство и повртарство; 
 

7.  Разматрање Приједлога Високе школе унутрашњих послова: 
 

7.1  Споразума о наставној, научној и пословној сарадњи изеђу Министарста 
унутрашњих послова Републике Српске, Универзитета у Бањој Луци и 
Правног факултета; 

7.2  Елабората за лиценцирање другог циклуса студија на Високој школи 
унутрашњих послова; 



 
8.  Разматрање приједлога Факултета физичког васпитања и спорта о 

организацији Студентског спорта на Универзитету у Бањој Луци; 
 
9. Разматрање Закључка Филолошког факултета о рјешавању статуса лектора 

српског језика на страним универзитетима; 
 

10. Доношење Одлуке о расписивању конкурса за избор наставника и сарадника 
на Универзитету у Бањој Луци; 

 
11. Доношење одлуке о избору у наставничка и сарадничка звања на: 
 
10.1    МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
11.1.1. за избор др Весне Ећим Злојутро у звање редовног професора за ужу научну 

област Гинекологија и опстетриција; 
 
11.2  ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
11.2.1 за избор др Татјане Марјановић у звање ванредног професора за ужу научну  

област Специфични језици – енглески језик, на наставним предметима: 
Морфосинтакса енглеског језика 1, Синтакса енглеског језика 2, Фонетика 
енглеског језика и Британска култура; 

11.2.2 за избор Дејана Милиновића, мр у звање вишег асистента за ужу научну област 
Специфични језици – енглески језик, на наставним предметима: Синтакса 
енглеског језика 1, Увод у англистику, Савремени енглески језик 1 и Савремени 
енглески језик 2 и разматрање приговора Тијане Васиљевић Стокић на Извјештај 
Комисије о пријављеним кандидатима; 

11.2.3 за избор Милице Јошић-Милиновић, мр у звање вишег асистента за ужу научну 
област Специфичне књижевности – англоамеричка књижевност, на наставним 
предметима: Америчка књижевност до 20. вијека, Америчка књижевност прве 
половине 20. вијека, Америчка књижевност од 1970. године и Књижевност 
енглеског класицизма и романтизма; 

11.2.4 за избор Дејана Малчића, мр у звање вишег асистента за ужу научну област 
Специфични језици – италијански језик, на наставним предметима: Савремени 
италијански језик 1 и 2, Граматика италијанског језика и Савремени италијански 
језик 3 и 4;  

11.2.5 за избор Тијане Поповић, мр у звање асистента на ужу научну област 
Специфичне књижевности – англоамеричка књижевност, на наставним 
предметима: Средњовјековна енглеска књижевност, Енглеска књижевност 
ренесансе, Шекспир и Енглеска књижевност модернизма; 
 

11.3  ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА: 
11.3.1 за избор др Душка Трнинића у звање доцента за ужу научну област Посебне 

социологије; 
11.3.2 за избор мр Далибора Савића у звање вишег асистента за ужу научну област 

Методологија социјалних истраживања; 
 

11.4   ВИСОКОЈ ШКОЛИ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА:  
11.4.1  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; (ове две тачке скинуте су 
са дневног реда 26. сједнице) 
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12. Доношење одлуке о давању сагласности на Извјештај Комисије о урађеној 

докторској дисертацији на: 
 
12.1.  МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ:   
12.1.1 за мр Весну Петковић на тему под називом „Јавноздравствени значај контроле 

контаминаната и резидуа у храни“ 
 
12.2 ФАКУЛТЕТУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА: 
12.2.1 за мр Николину Гердијан на тему под називом „Акутни ефекти статичких и 

динамичких истезања на испољавање максималне силе и снаге мишића 
наткољенице“; 

 
12.3    ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.3.1 за мр Славицу Тутњевић на тему под називом „Способност категоризације 

предмета код дјеце од 14 до 20 мјесеци старости“; 
12.3.2 за мр Весну Зарковић на тему под називом „Косово и метохија у политици 

великих сила крајем XIX и почетком XX века; 
12.3.3.за мр Кенелу Зуко на тему под називом „Стратегија управљања развојним 

промјенама у савременој школи“; 
12.3.4 за мр Бошка Бранковића на тему под називом „Спољни аспект покрета за вјерску 

аутономију у Босни и Херцеговини од 1896. до 1905. године“, 
12.3.5 за мр Југослава Вука Тепића на тему под називом „Појам егзистенције у 

филозофији Кјеркегора и Сартра – протуврјечја и паралеле“; 
12.3.6 за мр Жељка Савановића на тему под називом „Пољопривреда Врбаске 

бановине“; 
 
13.  Доношење одлука о давању сагласности на Извјештај Комисије о оцјени   

подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на: 
 

13.1    МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
13.1.1 за мр Сашу Марина на тему под називом „Утицај хијалуронске киселине на 

зарастање постекстракционих рана код особа обољелих од diabetes mellitusa tip 
2“; 

13.1.2 за мр Славу Сукару на тему под називом „Утицај ксилитола на ниво 
Streptococcus mutans-a  у дјеце са смањеном концентрацијом витамина Д у 
серуму“; 

  
13.2   ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.2.1 за мр Перицу Иванека на тему под називом „Стручно усавршавање наставника и  

образовно-васпитна постигнућа ученика средње школе“, 
13.2.2 за мр Ренату Салиховић на тему под насловом „Социјална подршка и 

прихваћеност дјеце без родитељког старања“; 
13.2.3 за мр Зорана Плаића на тему под насловом „Педагошке вриједности и методички 

поступци стваралачког учења у разредној настави“; 
 
13.3 РУДАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
 
13.3.1 за мр Нихада Омеровића на тему под називом „Оптимизација уситњавања 

еруптивних агрегата примјеном савремених рачунарских технологија“; 



13.3.2  за мр Семиза Фејзића на тему под називом „Напонска анализа подграђивања 
подзенмих просторија у слојевитим лежиштима анкерисањем“; 

 
14. Разматрање приједлога Протокола о намјерама сарадње између Универзитета 

у Бањој Луци и Државног универзитета Кемерово (Руска Федерација); 
 

15. Разматрање Закључка Проширеног колегијума у вези са статусом руског 
језика; 

 
16. Разматрање Захтјева за преиспитивање Одлуке Сената о неизбору проф. др 

Мирка Раковића; 

17. 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 


