
 

 

 
Број: 02/04-3.2084/14 
Дана, 12.06.2014.године 
 

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

 
29.  СЈЕДНИЦУ СЕНАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  
 

ЗА ЧЕТВРТАК 19.06.2014. 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 28. сједнице Сената 

Универзитета одржане 02.06.2014. године; 
 
2. Разматрање Закључака са тематске сједнице Сената и Проширеног 

колегијума Универзитета у Бањој Луци на тему „Наука на Универзитету“; 
 

3. Разматрање Приједлога:  
3.1 Пољопривредног факултета о измјени наставног плана на студијском 
програму Анимална производња; 
3.2 Рударског факултета о измјени Наставног плана на Студијском 
програму Рударство; 

 
4.  Разматрање Приједлога Рударског факултета о усвајању Елабората о 

оправданости извођења I циклусa, Студијског програма Геолошко 
инжењерство; (скинуто са дневног реда претходне сједнице); 
 

5. Разматрање Приједлога Пољопривредног факулетета о измјени и допуни 
Одлуке о форимрању катедри и распореду предмета по катедрама 
Универзитета у Бањој Луци; 

 
6. Доношење Одлуке о расписивању Конкурса за избор наставника и 

сарадника на Универзитету у Бањој Луци; 
 

7. Доношење одлуке о избору у наставничка и сарадничка звања на: 

 



7.1 АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ: 
7.1.1 за избор Марије Пилиповић у вање сарадника за ужу умјетничку област 

Репродукција музике (Камерна музика); 
 
7.2. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
7.2.1  за избор др Милијане Окиљ у звање доцента за ужу научну област Заштита 

насљеђа, физика и материјали у архитектури (материјал достављен у сазиву 28. 
сједнице); 

 
7.3.      ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
7.3.1. за избор мр Дражене Вујичић Радисављевић у звање вишег асистента за ужу 

научну област Рачуноводство и ревизија на наставном предмету Теорија и 
политика биланса; 

7.3.2. за избор Звјездане Бошњак у звање асистента за ужу научну област Маркетинг на 
наставном предмету Маркетинг; 

 
7.4.      МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ:  
7.4.1.  за избор Јована Шкундрића, мр  у звање вишег асистента за ужу научну област 

Хидро и термоенергетика; 
 
7.5.  РУДАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
7.5.1. за избор др Алексеја Милошевића у звање доцента за ужу научну област 

Истраживање лежишта минералних сировина; 
7.5.2. за избор др Срђана Костића у звање доцента за ужу научну област Подземна 

експлоатација минералних сировина; 
        

7.6. ФАКУЛТЕТУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА: 
7.6.1 за избор др Александра Кукрића у звање доцента за ужу научну област 

Кинезиологија у спорту на наставном предмету Кошарка; 
 
7.7.   ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
7.7.1   за поновни избор мр Жељке Шајин у звање вишег асистента за ужу научну 

област Општа историја; 
7.7.2  за поновни избор мр Бориса Бабића у звање вишег асистента за ужу научну 

област Општа историја; 
 
7.8.      ВИСОКОЈ ШКОЛИ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА: 
7.8.1.  за избор мр Душка Пене у звање предавача високе школе за ужу научну област 

Организација и послови полиције, на наставном предмету Надзор на радом 
полиције; 

7.8.2.  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. Доношење одлуке о давању сагласности на Извјештај Комисије о урађеној 
докторској дисертацији на: 

 

8.1 ТЕХНОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
8.1.1 за мр Ладислава Василишина на тему под називом „Задовољење РДА 

вриједности за минералне материје воћа у исхрани“; 
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8.2.   ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
8.2.1  за мр Кенелу Зуко на тему под називом „Стратегије управљања развојним 

промјенама у савременој школи“; 
 
8.3.   ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА: 
8.3.1.  за мр Милутина Матића на тему под називом „Обнова и развој села – један од 

националних приоритета на почетку XXI века, 2010-2025“; 
 
9. Доношење одлука о давању сагласности на Извјештај Комисије о оцјени   
подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на: 
 
9.1  ТЕХНОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.1.1 за мр Сандру Стојковић на тему под називом „Физичко-хемијска својства, 

текстура и испарљиве компоненте традиционално произведеног овчијег сувог 
меса –пастрме“ 

9.2.  ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА: 
9.2.1. за мр Биљану Ковачевић на тему под називом „Улога социјалног капитала у 

изградњи савремених друштвених мрежа“; 
 
9.3.     ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.3.1 за мр Драгана Ћузулана на тему под називом „Етичко и онтолошко у Левинасовој 

филозофији“; 
 
10.   Доношење Одлуке о прихватању Извјештаја о подобности теме и кандидата 

за израду докторске дисертације под називом „Унапређење заштите 
корисника финансијских услуга у фукцији развоја банкарског сектора 
Републике Српске“, те потврђивању програма усменог докторског испита 
за дипл. ек. спец. Миру Страживук; 

 
11.  Разматрање приједлога Одлуке Електротехничког факултета о усвајању 

рецензија за књигу „Увод у телекомуникационе системе и мреже“, аутора 
доц. др Гордане Гардашевић и Небојше Милетића; 

 
12.  Доношење Одлуке о именовању чланова Комисије за издавачку дјелатност; 

 
13.  Разматрање приједлога: 
13.1   Споразума о сарадњи између Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци 

и Факултета лијепих умјетности Независног универзитета у Бањој Луци; 
13.2  Споразума о сарадњи између Удружења грађана „Нешто више“ из Сарајева и    

Универзитетског предузетничког центра Универзитета у Бањој Луци; 
13.3  Споразума о сарадњи између Европског Универзитета у Београду и 

Универзитета у Бањој Луци. 
 
14.  Разматрање приједлога Наставно-научног вијећа Економског факултета о 

утврђивању броја студената за упис у прву годину другог циклуса студија на 
Студијски програма на енглеском језику „MBA“ и утврђивању приједлога 
висине школарине; 

 
15.  Разматрање Приједлога Рударског факултета о организовању инструктивне 

наставе; 



 
16.    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 


