
 
Број: 02/04-3.1867-50 /12 
Дана, 06.07.2012. године 
 

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

4. СЈЕДНИЦУ СЕНАТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 

 
ЗА СРИЈЕДА    11.07.2012. 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 3. сједнице Сената 

Универзитета одржане  21.06.2012. године; 
 
2. Избор проректора Универзитета у Бањој Луци за наредни четверогодишњи 

период (јула 2012.-јул 2016.) 
 
3. Разматрање приједлога: 

3.1     Научно-наставничког вијећа Филозофског факултета за избор:  
- проф. др Ненада Сузића, 
- проф. др Петра Стојаковића 
- проф. др Миле Илића за дописне чланова Академије наука умјетности 

Републике Српске; 
3.2  Научно-наставничког вијећа Природно-математичког факултета за 

избор: 
-   проф. др Рајка Гњате за дописног члана Академије наука и умјетности  

          Републике Српске; 
 
4. Доношење одлуке за додјелу звања почасног доктората Универзитета у 

Бањој Луци Емиру Кустурици; 
 
5. Доношење одлуке о измјени и допуни Наставног плана првог циклуса 

студија Студијског програма учитељског студија који се изводи на 
Филозофском факултету;  
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6. Доношење одлука о измјени и допуни студијских програма првог циклуса 
студија на Природно-математичком факултету: 
6.1 Екологија и заштита животне средине; 
6.2 Хемија; 
6.3 Биологија; 
6.4 Географија; 
6.5 Просторно планирање; 
 

7. Разматрање Одлуке Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета о 
измјени и допуни Наставног плана на првом циклусу студија; 

 
8. Разматрање одлука наставно-научних вијећа о усвајању другог циклуса 

студија на: 
8.1  Архитектонско-грађевинском факултету Студијског програма  

геодезија; 
8.2 Филозофском факултету Студијског програма предшколског 

васпитања; 
 
9. Разматрање нацрта Правилника: 

9.1 о поступку еквиваленције раније стечених звања, поступку вредновања 
високошколских исправа и за потребе наставка школовања на 
Универзитету у Бањој Луци; 

9.2   о ванредном студију; 
 

10. Разматрање и усвајање:  
10.1  Пословника квалитета; 
10.2  Процедура за праћење и унапређење квалитета; 
10.3  Образаца за праћење квалитета; 

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

сарадничка звања;  
 
12. Доношење Одлуке о избору у наставничка и сарадничка звања на: 
 
12.1      АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ: 
12.1.1  за избор др Снежане Бијелић у звање редовног професора за ужу умјетничку  

област Глума, на наставним предметима: Сценске игре 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 
(МАТЕРИЈАЛ ДОСТАВЉЕ У САЗИВУ 3. СЈЕДИЦЕ СЕНАТА) 

 
12.2      АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.2.1 за избор Игора Милаковића у звање вишег асистента за ужу научну област 

Грађевинске конструкције; 
 
12.3       ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.3.1  за избор др Игора Тодоровића у звање доцента за ужу научну област Менаџмент, 

на наставни предмет Организација пословних система; (МАТЕРИЈАЛ 
ДОСТАВЉЕ У САЗИВУ 3. СЈЕДИЦЕ СЕНАТА) 
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12.3.2   за избор мр Драгана Миловановића у звање вишег асистента за ужу научну 
област предузетничка економија на наставни предмет Предузетничка економија; 

  (МАТЕРИЈАЛ ДОСТАВЉЕН У САЗИВУ 3. СЈЕДНИЦЕ СЕНАТА) 
 
12.4       МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.4.1 за избор др Милосава Ђурђевића у звање ванредног професора за ужу научну 

област Машинске конструкције; 
12.4.2 за избор др Младена Тодића у звање ванредног професора за ужу научну област 

Заштита животне средине – технички аспект; 
 
12.5       МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.5.1 за избор др Властимира Влатковића у звање доцента за ужу научну област 

Интерна медицина; (МАТЕРИЈАЛ ДОСТАВЉЕ У САЗИВУ 2. СЈЕДИЦЕ 
СЕНАТА) 

12.5.2 за избор др Слободана Чупића у звање редовног професора за ужу научну област  
Ортопедија вилица; 

12.5.3 за избор др Крсте Јандрића у звање редовног професора за ужу научну област  
Интерна медицина; 

12.5.4 за избор др Невојше Јованића у звање редовног професора за ужу научну област 
Гинекологија, опстетриција и репродуктивна медицина; 

12.5.6 за избор др Сање Сибинчић у звање ванредног професора за ужу научну област 
Гинекологија, опстетриција и репродуктивна медицина; 

12.5.6 за избор др Бранислава Јаковљевића у звање ванредног професора за ужу научну 
област Онкологија; 

12.5.7 за избор др Биљане Давидовић-Плавшић у звање доцента за ужу научну област 
Медицинска биохемија; 

12.5.8 за избор мр Адриане Арбутина у звање вишег асистента за ужу научну област 
Ортопедија вилица; 

12.5.9 за избор мр Бранке Чанчаревић - Ђајић у звање вишег асистента за ужу научну 
област Гинекологија, опстетриција и репродуктивна медицина;  

12.5.10 за избор Саше Драгића у звање асистента за ужу научну област Интерна 
медицина, на наставним предметима: Прва помоћ I  и  II; 

 
12.6        ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.6.1 за избор др Синише Митрића у звање доцента за ужу научну област Заштита 

здравља биљака и агроекологија, на наставним предметима: Општа 
фитофармација, Посебна фитофармација, Заштита биљака у заштићеном 
простору и Дезинфекција, дезинсекција и дератизација; (МАТЕРИЈАЛ 
ДОСТАВЉЕ У САЗИВУ 3. СЈЕДИЦЕ СЕНАТА) 

12.6.2 за избор мр Воје Радића у звање вишег асистента за ужу научну област 
Ратарство, на наставним предметима: Ратарство, Опште ратарство, Системи 
ратарске производње, Системи биљне производње, Агротехника и системи 
ратарске производње, Конзервацијска обрада земљишта, Споредни производи у 
ратарству и Рејонизација сорти и хибрида у ратарству; (МАТЕРИЈАЛ 
ДОСТАВЉЕ У САЗИВУ 3. СЈЕДИЦЕ СЕНАТА) 

 
12.7       РУДАРСКОМ ФАКУЛТЕТ: 
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12.7.1  за избор Љубице Фигуну звање вишег асистента за ужу научну област 
Површинска експлотација минералних сировина и Подземна експлотација 
минерлних сировина, на наставним предметима: Бушење и минирање, Техничка 
заштита и регулатива, Специјалне меоде минирања и рушења објеката и 
Вентилација у рударству; 

 
12.8      ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА : 
12.8.1  за избор др Татјане Дуроњић  у звање ванредног професора за ужу научну  

област Информационе науке-социјални аспекти; (МАТЕРИЈАЛ ДОСТАВЉЕ У 
САЗИВУ 3. СЈЕДИЦЕ СЕНАТА) 

12.8.2  за избор мр Анђеле Купрешанин-Вукелић у звање вишег асистента за ужу 
научну област Информационе науке-социјални аспекти; (МАТЕРИЈАЛ 
ДОСТАВЉЕ У САЗИВУ 3. СЈЕДИЦЕ СЕНАТА) 

 
12.9        ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТ: 
12.9.1  за избор др Милене Пашић  у звање ванредног професора за ужу научну  област 

Општа психологија; 
12.9.2  за избор мр Иване Панџић  у звање вишег асистента за ужу научну  област 

Помоћне историјске науке, на наставним предметима: Археологија и 
Музеологија; 

12.9.3  за избор мр Биљане Мирковића  у звање вишег асистента за ужу научну  област 
Социјална и организацијска психологија, на наставним предметима: Увод у 
психологију рада, Психологија у организацији и Увод у социјалну психологију; 

12.9.4  за избор мр Обрада Цвијетића  у звање вишег асистента за уже научне  области 
Политичка филозофија и Увод у филозофију; 

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

докторској дисертацији на: 
 
13.1      ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА: 
13.1  за мр Драгану Шћеповић  на тему: „Утицај поремећених породичних односи на 

психосоцијални развој и понашање дјеце“;   
 
14. Доношење одлука о давању сагласности на Извјештај Комисије о оцјени 

подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на: 
 
14.1     ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
14.1.1  за мр Сабину Шехић  на тему: „Развој модела побољшања пословних процеса у 

функцији успјешности предузећа“;   
14.1.2  за мр Перицу Рајчевића  на тему: „Ограничења и могућности монетарне 

политике у кризним периодима развоја“; 
 
14.2     ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА: 
14.2.1 за мр Ђорђа Вукадиновића, на тему: „Демократски разговор као теорија и 

политика“; 
 
14.3    ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТУ: 
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14.3.1  за мр Боривоја Милошевића, на тему: „Српско православно свештенство у Босни 
и Херцеговини у аустроугарском раздољу (1878-1918);  

14.3.2 за мр Фикрета Миџића, на тему: „Тврђаве – градови Поуња у османском и 
аустроугарском периоду“;  

14.3.3  за мр Саше Лакете, на тему: „Хјум и трансцендентална филозофија“;  
 
14.4      МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
14.4.1  за мр Владану Мирјанића  на тему: „Наноструктура ортодонтских адхезива и 

глеђи зуба након њеног нагризања у циљу фиксирања бравица“; 
14.4.2  за мр Ванду Марковић-Пековић  на тему: „Употреба лијекова у геријатријској 

популацији Републике Српске-структура, полифармација и потенцијалне 
интеракције лијекова“; 

14.4.3  за мр Јасмина Софтића  на тему: „Разлике у квалитету апстиненције и особинама 
хероинских овисника на метадонском третману и послије детоксикацији“; 

14.4.4  за мр Нере Зивлак Радуловић  на тему: „Карактеристике личности као предиктор 
криминогеног понашања зависника од алкохола“; 

14.4.5  за мр Јадранку Ђурановић-Миличић  на тему: „Значај вагиналног ултразвука у 
дијагностици узрока крварења у перименопаузи и постменопаузи“; 

14.4.6  за мр Драгице Драгановић  на тему: „Корелација меркера оксидативног стреса са 
морфолошком анализом постељице код хипертензије у трудноћи“; 

14.4.7  за мр Озрена Кордића  на тему: „Лијечење и прогноза гастроинтестиналних 
стромалних тумора“; 

14.4.8 за мр Недима Солаковића  на тему: „Примјена изотоне, хипертоне и хипертоно-
хиперонкотске прехидрације у превенцији хипотензије у спиналној анестезији“; 

14.4.9  за мр Весне Петковић  на тему: „Јавноздравствени значај контроле 
контаминаната и резидуа у храни“; 

 
14.5      РУДАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
14.5.1  за мр Димше Милошевића  на тему: „Модел управљања радом дисконтинуалних  

система експлотације на површинским коповима“; 
   
14.6      ТЕХНОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
14.6.1 за мр Сашу Папугу  на тему: „Копирлиза одпадне пластике и биомасе“; 
14.6.2  за мр Драженка Бјелића  на тему: „Развој оптималног модела управљања 

комуналним отпадом за Бања Луку примјеном процјене животног циклуса“; 
 
15. Утврђивање приједлога за избор чланова комисије за стицање стручних 

звања; 
 
16. Доношење Одлуке о праву наставка студија наставницима предметне 

наставе са завршеном Педагошком академијом на Универзитету у Бањој 
Луци; 

 
17. Доношење одлуке о разрјешењу и именовању шефа катедре на: 

17.1  Академији умјетности на Студијском програму музичке умјетности 
на катедри за Клавир; 
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17.2 Академији умјетности на Студијском програму музичке умјетности 
на катедри за Гитару; 

 
18. Разматрање: 

18.1 Приједлога Уговора о пословно-техничкој сарадњи између Универзитета 
у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинског факултета и НВО „ИДНет“; 

18.2    Инцијативе за склапање Споразума с циљем провођења програма 
Образовања за мир, између Универзитета у Бањој Луци и Међународног 
института Образовање за мир (EFP-International), Образовање за мир 
Института за Б алкан (EFP-Balkans) и Образовање за мир Босне и 
Херцеговине (EFP-Bosnia and Herzegovina); 

 
19. Доношење Одлуке о именовању комисије за припрему извјештаја о 

признавању стране високошколске исправе и стицању права за наставак 
образовања Душка Лепира; 

 
20. Разматрање Приговора Правног факултета и кандидата Наташе Палавестра  

на Одлуку Сената Универзитета о не избору наставника страног језика, број: 
02/04-3.1371-78/12 од 25.05.2012. године; 

 
21. 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 321-179.     
                                                                                            
                                                                                 
                          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 
                                                                                                                 Р Е К Т О Р 
                                                                                                   Проф. др Станко Станић 


