
 

 

Број: 02/04-3.3764/14 
Дана, 24.10.2014. године 
 

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

 
34.  СЈЕДНИЦУ СЕНАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  
 

ЗА ЧЕТВРТАК 30.10.2014. 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 33. сједнице Сената 
Универзитета одржане 13.10.2014. године; 
 

2. Разматрање Приједлога Наставно-научног вијећа Филолошког факултета о 
измјени и допуни Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на I 
циклусу студија за зимски и љетни семестар академске 2014/2015. године; 
 

3. Разматрање Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Архитектонско-
грађевинско-геодетског факултета о измјени и допуни наставних планова 
студијских програма Архитектура, Грађевинарство и Геодезија; 
 

4. Разматрање Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Филолошког 
факултета о допуни Наставног плана и програма на I и II циклусу студија 
Студијског програма енглеског језика и књижевности;  
 

5. Разматрање Приједлога одлуке Наставно-умјетничког вијећа Академије 
умјетности о: 
5.1 именовању мр Ивана Оташевића, доцента за шефа катедре за Гудачке    
инструменте на студијском програму Музичке умјетности; 

 5.2 усвајању оставке мр Арсена Чаркића на мјесто руководиоца студијског 
програма Музичка умјетност и именовању Тимее Хотић, ванредног професора, 
за руководиоца студијског програма Музичка умјетност; 
 

6. Разматрање приједлога одлука Наставно-научног вијећа Машинског 
факултета о: 

6.1 именовању доц. др Милана Тице за шефа Катедре за механику и конструкције; 



 
 

 

 
 

6.2 именовању проф. др Ранка Зрилића за шефа Катедре за материјале, заваривање 
и металургије; 

 6.3 именовању проф. др Снежане Петковић за шефа Катедре за моторе и возила;  
 

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

 
8.  Доношење Одлуке о избору наставника и сарадника на: 
 
8.1 ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
8.1.1 за избор проф. др Гордане Илић у звање редовног професора за ужу научну 
област Менаџмент; 

 
8.2 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
8.2.1 за избор Небојше Малетића, ма у звање вишег асистнта за ужу научну област 
Телекомуникације; 
 
8.3 MAШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
8.3.1 за избор мр Индира Мујанића у звање асистента за ужу научну област Мотори 
и моторна возила; 
 
8.4 ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
8.4.1 за избор др Небојше Савића у звање ванредног професора за ужу научну 
област Сточарство; 
 
8.5 ФАКУЛТЕТУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА: 
8.5.1 за избор др Топлице Стојановића у звање редовног професора за ужу научну 
област Кинезиологија у спорту на наставном предмету Одбојка; 
8.5.2 за избор др Слободана Симовића у звање ванредног професора за ужу научну 
област Кинезиологија у спорту на наставном предмету Кошарка; 
8.5.3 за избор др Раденка Добраша у звање ванредног професора за ужу научну 
област Теорија, методика и методологија у физичком васпитању и спорту;  
8.5.4 за избор др Игора Вучковића у звање ванредног професора за ужу научну 
област Кинезиологија у спорту на наставном предмету Кошарка; 
8.5.5 за избор др Горане Тешановић у звање доцента за ужу научну област 
Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија; 
8.5.6 за избор др Николине Гердијан у звање доцента за ужу научну област 
Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија;  
8.5.7 за поновни избор мр Душка Лепира у звање вишег асистента за ужу научну 
област Теорија, методика и методологија у физичком васпитању и спорту на 
наставним предметима Методика физичког и спортског васпитања 1 и 2, Методика 
пракса и Педагошка пракса; 
8.5.8 за избор мр Горана Пашића у звање вишег асистента за ужу научну област 
Кинезиологија у спорту на наставним предметима Спортови на води, Пливање; 

 
8.6 ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА: 
8.6.1 за избор др Весне Ђурић у звање ванредног професора за ужу научну област 
Новинарство; 

 



 
 

 

 
 

8.7 ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
8.7.1 за избор др Мијане Кубурић Мацура у звање доцента за ужу научну област 
Специфични језици-српски језик; 
8.7.2 за избор др Марие Форнари у звање лектора за ужу научну област Специфични 
језици – италијански језик, на наставним предметима Савремени италијански језик 
5, Савремени италијански језик 6, Савремени италијански језик 7, Савремени 
италијански језик 8; 
8.7.3 за избор Милице Мајстроровић, ма у звање вишег асистента за ужу научну 
област Специфине књижевности – француска књижевност, на наставним 
предметима Француска књижевност 4; Француска књижевности 5; Француска 
књижевност 7; 
8.7.4 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 Бројана Митровића и мр Драгана Драгомировића на 
Извјештај комисије; 
8.7.5 о избору Андрее Поповић у звање асистента за ужу научну област 
Специфични језици-њемачки језик, на наставним предметима Савремени њемачки 
језик 1, Савремени њемачки језик 2, Савремени њемачки језик 3, Савремени 
њемачки језик 4; 
8.7.6 о избору Наташе Вученовић у звање асистента за ужу научну област 
Специфични језици – италијански језик.; 
8.7.7 о неизбору кандидата у звање наставника страног језика и вјештина за ужу 
научну област Специфични језици – енглески језик; 

 
8.8 РУДАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
8.8.1 за избор мр Миодрага Челебића у звање вишег асистента за ужу научну 
област „Површинска експлоатација минералних сировина“: 
8.8.2 за избор мр Жарка Ковачевића у звање вишег асистента за ужу научну област 
„Површинска експлоатација минералних сировина“; 
 
8.9 МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ 
8.9.1 о неизбору Марије Кривоукуће у звање вишег асистента за ужу научну област 
Фармакогнозија; 

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

 
9.1 АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.1.1 за мр Дијану Симоновић на тему под насловом „Истраживање могућности 
обнове и унапређења идентитета Бањалуке као пејзажног града путем урбанистичке 
регулације“; 

 
10. Доношење одлука о давању сагласности на Извјештај Комисије о оцјени   
подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на: 
 
10.1 АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.1.1 за мр Радомира Цвијића на тему под насловом „Динамичка стабилност 
танкозидних конструкција“; 



 
 

 

 
 

 
10.2 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.2.1 за мр Јасмина Игића на тему под насловом „Управљање типичним 
индустријским процесима помоћу неруалних мрежа на бавзи апроксимације 
интерног модела“; 
 
10.3 ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.3.1 за мр Амера Омановића на тему под насловом „Креирање модела раног 
откривања кризе у функцији успјешности пословања производних предузећа“; 

 
10.4 МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.4.1 за мр Борислава Бајића на тему под насловом „Унапређење ефективности 
друмских транспортних система“; 
10.4.2 за мр Мирослава Драгића на тему под насловом „Повећање флексибилности 
малих и средњих предузећа оптимизацијом ланаца снабдијевања“; 
10.4.3 за мр Бранислава Средановића на тему под насловом „Моделирање функција 
обрадиовости у микро-глодању“; 
 
10.5 ФАКУЛТЕТУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊАИ СПОРТА  
10.5.1 за мр Екрема Хаџића на тему под насловом „Утицај специфичног програма 
физичке обуке на трансформацију моторичких способности и морфолошких 
карактеристика омладине узраста од 18 до 26 година“; 
 
10.6 ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.6.1 за мр Горана Стојановића на тему под насловом „Утемељење моралног 
суђења у биоетици“; 

 
11. Разматрање Одлуке Наставно-научног вијећа Факултета физичког 
васпитања и спорта да се рукопис „Атлетика-методика обучавања“ аутора др 
Горана Бошњака, др Горане Тешановић и др Владимира Јаковљевића објави 
као универзитетска наставна литература; 

 
 12. Разматрање Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Факултета 

физичког васпитања и спорта о расписивању конкурса за други уписни рок у 
прву годину другог циклуса студија на студијске програме на Факултету 
физичког васпитања и спорта;  

 
 13. Доношење Одлуке о утврђивању приједлога: 
 13.1 за обнављање Уговора о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци, 

Филолошког факултета и Универзитета Франсоа Рабле из Тура (Француска); 
 13.2 за закључивање Меморандума о разумијевању између Универзитета у Бањој 

Луци и Универзитета Сарланд (Њемачка);  
 13.3 за закључивање Споразума о сарадњи између Академије умјетности 

Универзитета у Бањој Луци и Јеврејског културног центра „Арие Ливне“; 
  
 14.Разматрање извјештаја радне групе о Приједлогу одлуке Архитектонско-

грађевинско-геодетског факултета о измјени Одлуке о матичности 



 
 

 

 
 

факултета/Академије и студијских програма Универзитета у Бањој Луци за 
научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области – пречишћени 
текст.  

  
15. Разматрање Жалбе Слађане Мишић на Одлуку Сената, број: 02/04-2359-
31/14 од 16.07.2014. године и Изјашњења Филозофског факултета у вези са 
жалбом; 

  
        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, с.р. 
 
 

 


