
 

 

 

 

Број: 02/04-3.2369/14 

Дана, 10.07.2014.године 

 

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

Луци, с а з и в а м 

 

30.  СЈЕДНИЦУ СЕНАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  

 

 

ЗА СРИЈЕДУ 16.07.2014. 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 29. сједнице Сената 

Универзитета одржане 19.06.2014. године; 

 

2. Доношење Одлуке о избору др Здравка Миловановића за члана Сената 

Универзитета у Бањој Луци; 

 

3. Доношење Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима за зимски 

семестар школске 2014/2015. године на I и II циклусу студија; 

 

4. Доношење Одлуке о именовању Комисије за издавачку дјелатност 

Универзитета у Бањој Луци; 

 

5. Разматрање Приједлога Наставно-научног вијећа Филолошког факултета о 

измјени и допуни Статута Филолошког факултета; 

 

6. Разматрање Приједлога Наставно-научног вијећа Филолошког факултета о 

покретању иницијативе за измјену и допуну Закона о високом образовању; 

 

7. Разматрање Приједлога Наставно-научног вијећа Филолошког факултета о 

допуни Наставног плана и програма на I циклусу студија Студијског 

програма француског језика и књижевности; 

 

 



8. Разматрање Приједлога Наставно-научног вијећа Архитектонско-

грађвинског геодетског факултета о усвајању Елабората о оправданости 

оснивања/извођења другог циклуса студија Студијског програма 

грађевинарство; 

 

9. Разматрање Приједлога Наставно-научног вијећа Природно-математичког 

факултета о измјени и допуни Одлуке о матичности факултета/Академије 

умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и Високе 

школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и 

умјетничке области – пречишћени текст; 

 

10. Разматрање Приједлога Наставно-научног вијећа Медицинског факултета 

о измјени и допуни наставног плана I циклуса студија Медицина; 

 

11.  Разматрање Приједлога Закључка о исправци техничке грешке у Статуту 

Института за генетичке ресурсе; 

 

12.   Разматрање Приједлога Закључка о исправци техничке грешке у Статуту 

Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета; 

 

13. Доношење Одлуке о расписивању конкурса за избор у наставничка и    

сарадничка звања на Универзитету у Бањој Луци; 

 

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

14.1 АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ: 

14.1.1 за избор Соње Бобрек у звање умјетничког сарадника за ужу умјетничку област 

Репродукција музике; 

14.1.2 за избор Дејана Јанковића у звање сарадника за ужу умјентичку област 

Репродукција музике, на предмету Клавир; 

14.1.3 за избор Милана Савића у звање сарадника за ужу умјентичку област 

Репродукција музике, на предмету Клавир и разматрање приговора Ведране 

Стојић и Соње Марковић; 

14.1.4 за избор Соње Војводић у звање сарадника за ужу научну/умјетничку област 

Репродукција музике, на наставном предмету Виолина; 

 

14.2 ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТУ: 

14.2.1 за избор др Жељка В. Рачића у звање доцента за ужу научну област 

„Операциона истраживања“; 

 

14.3  МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

14.3.1 за избор Гордане Тешановић у звање редовног професора за ужу научну област 

Породична медицина; 

14.3.2. за избор др Крсте Јандрића у звање редовног професора за ужу научну област 

Интерна медицина; 

14.3.3. за избор др Зорана Мавије у звање ванредног професора за ужу научну област 

Интерна медицина; 

14.3.4.за избор Жарка Гагића у звање вишег асистента за ужу научну област 

Фармацеутска хемија ; 

 

14.4 ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ: 

14.4.1    за избор др Горана Мирјанића у звање доцента за ужу науну област 

Пчеларство; 
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14.5 ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ: 

14.5.1 за избор др Љиљане Мијовић у звање ванредног професора за ужу научну област 

Међународно право на наставном предмету Међународно јавно право; 

 

14.6 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

14.6.1 за избор др Миленка Живковића у звање ванредног професора за ужу научну 

област Регионална географија, на наставним предметима Регионална географија 

Европе и Регионална географија Азије; 

14.6.2  за избор др Игора Зекановића у звање ванредног професора за ужу научну 

област Регионална географија, на наставним предметима Политичка географија 

1 и Политичка географија 2; 

14.6.3  за поновни избор мр Дијане Михајловић у звање вишег асистента за уже научне 

области Органска хемија и Неорганска и нуклеарна хемија; 

14.6.4 за избор Драгана Папића, мр у звање вишег асистента за ужу научну област 

Регионална географија, на наставним предметима: Регионална географија 

Европе и Регионална географија Азије; 

14.6.5 за избор мр Јасне Фришчић у звање вишег асистента за ужу научну област 

Физиологија животиња на наставним предметима Општа физиологија животиња 

I, Општа физиологија животиња II, Упоредна физиологија животиња I,  

Физиологија животања II и Eкофизиологија животиња;  

 

14.7  ФАКУЛТЕТУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА: 

14.7.1 за избор мр Михајла Мијановића у звање ванредног професора за ужу научну 

област Кинезиологија у спорту на наставном предмету Скијање; 

 

14.8 ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

14.8.1 за избор Анкице Миливојац у звање асистента за ужу научну област Општа 

педагогија и Методика васпитно-образовног рада; 

14.8.2 за избор мр Сњежане Ђурђевић у звање вишег асистента за ужу научну област  

Општа педагогија и Методика васпитно-образовног рада; 

14.9 ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

14.9.1 за поновни избор Драгане Лукајић у звање вишег асистента за ужу научну област 

Специфични језици – француски језик, на наставним предметима Француски 

језик 1; Француски језик 2; Француски језик 3; Француски језик 4; 

 

14.10 ВИСОКОЈ ШКОЛИ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА: 

14.10.1 за избор мр Душка Пене у звање предавача високе школе за ужу научну област 

Организација и послови полиције, на наставном предмету Надзор над радом 

полиције; 

 

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

докторској дисертацији на: 

15.1 МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

15.1.1 за мр Александру Доминовић-Ковачевић на тему под називом „Евалуација 

дијагностичког алгоритма код амиотрофичне латералне склерозе“ 



15.1.2 за мр Весну Рудић Грујић на тему под називом „Учесталост и чиниоци ризика за 

појаву гестацијског дијабетеса“; 

15.1.3  за мр Александру Ђери на тему под називом „Ефекти минерал триоксид агрегата 

икалцијум хидроксида на пулпу зуба пацова са експериментално изазваним 

diabetes mellitus-om типа 1; 

15.1.4 за мр Сашу Вујновића на тему под називом „Евалуација магнетно резонантне 

холангиопанкреатогафије у предикцији тежине извођења 

елективнелапароскопске холецистектомије; 

15.1.5. за мр Драгицу Драгановић на тему под називом: „Корелација маркера 

оксидативног стреса са морфолошком анализом постељице код хипертензије у 

трудноћи“. 

 

15.2 ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

15.2.1 за мр Амру Имширагић на тему под називом „Вршњачко насиље и његове 

посљедице по дјецу са посебним потребама“; 

 

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

подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на: 

 

16.1  МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

16.1.1 за мр Анису Градашчевић, на тему под насловом „Форензички аспекти стријелне 

ране нанесене дјеловањем пројектила испаљеним из ручног ватреног оружја“; 

 

16.2 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

16.2.1 за мр Драгану Благојевић на тему под називом „Карактеризација различитих 

типова боксита рентгенском флуоресцентном спектрометријом“ 

16.2.2  за мр Душана Матерића на тему под називом „Биохемијско-бионформатичка 

анализа протеинских профила и испарљивих органских једињења са циљем 

идентификације ектомикоризних врста гљива и мониторинг екосистема“; 

 

16.3 ФАКУЛТЕТУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА: 

16.3.1 за мр Кристину Пантелић Бабић на тему под називом „Соколски покрет у 

Херцеговини од 1893. до 06. априла 1941. године“; 

16.3.2 за мр Екрема Хаџића на тему под називом „Утицај специфичног програма 

физичке обуке на трансформацију моторичких способности и морфолошких 

карактеристика омладине узраста од 18 до 26 година“ 

 

16.4 ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА: 

16.4.1 за мр Биљану Ковачевић на тему под називом „Улога социјалног капитала у 

изградњи савремених друштвених мрежа“; 

 

16.5 ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

16.5.1 за мр Алму Авдић на тему под називом „Узроци и педагошка превенција 

поремећаја понашања ученика основношколског узраста“; 

16.5.2 за мр Мелиху Повлакић Хаџиефендић за тему под насловом „Мотивација глухих 

и тешко наглухих ученика за учење и академска постигнућа“; 

16.5.3 за мр Ренату Салиховић, на тему под насловом „Социјална подршка и 

прихваћеност дјеце без родитељског старања“; 

 

16.6  ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
16.6.1 за мр Ратка Кнежевића на тему под називом „Ирски национални идентитет у 

поетском стваралаштву Вилијама Батлера Јејтса“; 

16.6.2 за мр Слађану Цукут на тему под називом „Српски говори околине Шипова из 

југозападне Босне“; 
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16.7 РУДАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

16.7.1 за мр Едина Фазлића на тему под називом „Могућности запуњавања откопаних 

празних простора у рудницима са подземном експлоатацијом на простору 

Сјевероисточне Босне“; 

 

17.    Разматрање Одлуке Економског факултета о додјели звања почасни доктор 

наука  др Клеменсу Јегеру; 

 

18.   Разматрање Приједлога правилника о организовању и извођењу наставе на 

Љетној школи Економског факултета Универзитета у Бањој Луци; 

 

19.  Разматрање иницијативе Наставно-научног вијећа Економског факултета за 

измјену и допуну Правилника о дисциплинској одговорности студената 

Универзитета у Бањој Луци; 

 

20.   Разматрање Захтјева Наставно-научног вијећа Филолошког факултета за 

тумачење Правилника о поступку и условима избора наставника и 

сарадника на Универзитету у Бањој Луци; 

 

21.  Разматрање Приједлога Наставно-научног вијећа Факултета политичких 

наука о организовању професионалне доквалификације социјалних радника 

са вишим образовањем; 

 

22.   Разматрање Захтјева Наставно-научног вијећа Факултета физичког 

васпитања и спорта да се рукопис „Атлетика-методика обрачунавања“, 

аутора др Горана Бошњака, др Горане Тешановић и др Владимира 

Јаковљевића објави као универзитетска наставна литература; 

 

23.  Разматрање образложења Одлуке Наставно-научног вијећа Пољопривредног 

факултета о измјени наставног плана студијског програма првог циклуса 

Анимална производња; 

 

24.  Разматрање захтјева Пољопривредног факултета за преиспитивање Одлуке 

Сената, број: 02/04.3.995-5/14 од 27.03.2014. године, о одбијању приједлога 

Пољопривредног факултета за измјену наставног плана; 

 

25.  Разматрање молбе Рударског факултета за преиспитивање Одлуке Сената, 

број: 02/04-3.2084-3/14 од 19.06.2014. године,  о одбијању приједлога за измјену 

наставног плана I циклуса студија студијског програма Рударство; 

26.  Разматрање приједлога: 

26.1 Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета 

Приморска, Копер (Република Словенија); 

26.2 Уговора о пословно-техничкој сарадњи између Пољопривредног факултета 

Универзитета у Бањој Луци и Удружења „Иницијатива за пољопривреду и 

рурални развој и животну средину“ (АРЕА) из Бања Луке; 

 

27. Разматрање Извјештаја Централне изборне комисије о изборима за 

Студентски парламент, наставно-научно/умјетничко вијеће и Сенат Високе 

школе унутрашњих послова који су одржани 02.07. 2014. године; 

 



28. Разматрање приједлога Наставно-научног вијећа Економског факултета о 

измјени Одлуке о утврђивању броја студената за упис у прву годину другог 

циклуса студија на Студијски програма на енглеском језику „MBA“ и 

утврђивању приједлога висине школарине;  
 

29. Разматрање жалбе мр Рената Ракића на Одлуку Сената, број: 04-3.1445-9/14 

од 02.06.2014. године; 

 

 30.    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 


