
 

 
Број: 02/04-3.2082-28/12 
Дана, 10.09.2012. године 
 

  На основу одредби члана 4. и 5. Пословника о раду Сената Универзитета у 
Бањој Луци, с а з и в а м 
 

5. СЈЕДНИЦУ СЕНАТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 

 
ЗА ЧЕТВРТАК    13.09. 2012. године, 

                                                 у  СВЕЧАНОЈ САЛИ  
                                                 ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА 

                                 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 4. сједнице Сената 

Универзитета одржане  11.07.2012. године и наставка сједнице одржане 
17.07.2012. године; 

                                                                              
2. Доношење Одлуке о усвајању  академског календара за школску 2012/2013. 

годину; 
 
3. Доношење Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на I циклусу 

студија за зимски семестар школске 2012/2013. године; 
 
4. Разматрање приједлога за измјену и допуну Одлуке Владе Републике Српске 

о броју редовних и ванредних студената који се уписују у I и II годину првог 
циклуса студија  у академској 2012/2013. година на јавним високошколским 
установама,  и то:       
4.1  приједлога за повећање броја студената за упис на првом циклусу     

студија у академској 2012/2013. години; 
4.2    приједлога броја студената за упис на I циклусу студија у академској 

2012/2013. години на Студијском програму руски и српски језик и 
књижевност на Филолошком факултету (нови лиценцирани студијски 
програм); 

4.3    приједлога броја студената за упис на III циклусу студија у академској 
2012/2013. години на Студијском програму Информационо-
комуникационе технологије на Електотехничком факултету; 
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4.4 приједлога за измјену и допуну приједлога броја студената на II 
циклусу студија у академској 2012/2013. години на Студијском 
програму музичке умјетности на Академији умјетности; 

 
5. Доношење одлука о измјени и допуни студијских програма првог циклуса 

студија на Природно-математичком факултету: 
5.1 Екологија и заштита животне средине; 
5.2 Хемија; 
5.3 Биологија; 
5.4 Географија; 
5.5 Просторно планирање;  

 
6. Разматрање Oдлукe Наставно-научног вијећа Филозофског факултета о  

усвајању Студијског програма предшколског васпитања, други циклус; 
 
7. Доношење Одлуке о расписивању конкурса за избор у наставничка и 

сарадничка звања; 
 
8. Доношење Одлуке о избору у наставничка и сарадничка звања на: 
 
8.1        АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ: 
8.1.1  да се  не бирају  кандидати који су се пријавили на конкурс од 28.12.2012. године  

за ужу умјетничку  област Музичко стваралаштво, на наставним предметима: 
Композиција 1-8; оркестрација 1-6, Примјењена музика 1 – изборни, 
Композиција са оркестрацијом 9 и 10 и основи композице и дириговање 1 и 2; 

8.1.2    за избор Дуње Марковић у звање умјетничког сарадника за ужу умјетничку 
област Репродукција музике; 

 
8.2         ВИСОКОЈ  ШКОЛИ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА: 
8.2.1 за избор др Дарка Паспаља у звање професора високе школе за ужу научну 

област Специјално физичко образовање, на наставним предметима: Специјално 
физичко образовање I, Специјално физичко образовање II и Употреба средстава 
силе; 

8.2.2 за избор мр Борислава Шарића у звање предавача високе школе за ужу научну 
област Организација и послови полиције, на наставним предметима: Полицијски 
менаџмент и Полицијске операције; 
 

8.3         ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
8.3.1 за избор др Славише Ковачевића у звање доцента за ужу научну област 

Економска политика, на наставном предмету Савремени економски системи; 
8.3.2 за избор Дарка Милуновића, мр у звање вишег асистента за ужу научну област 

Статистичка анализа, на наставном предмету Статистика; 
 
8.4         МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
8.4.1 за избор др Александра Милашиновића у звање доцента за ужу научну област 

Мотори и моторна возила; 
 
8.5         МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
8.5.1 за избор др Биљане Давидовић - Плавшић у звање доцента за ужу научну област 

Медицинска биохемија; 
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8.6       ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
8.6.1  за избор др Раденка Јотановића  у звање доцента за ужу нучну област Грађанско 

право и грађанско процесно право, на наставном предмету Грађанско право, 
 
8.7       ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
8.7.1  за поновни избор др Миленка Шарића  у звање ванредног професора за ужу 

научну  област Анатомија и физиологија животиња, на наставном предмету 
Анатомија животиња; 

 
8.8        ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ  ФАКУЛТЕТ: 
8.8.1  за избор др Невенке Павловић  у звање редовног професора за ужу научну  

област Екологија, Заштита биодиверзитета, на наставним предметима: Општа 
екологија, Хидроекологија и заштита копнених вода, Основи екологија, 
Екологија и заштита копнених вода и Екологија популација; 

 
8.9        ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТ: 
8.9.1  за избор др Милене Пашић  у звање ванредног професора за ужу научну  област 

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

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

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

8.10        ШУМАРСКОМ ФАКУЛТЕТ: 
8.10.1  за избор др Зорана Маунаге  у звање редовног професора за ужу научну  област 

Планирање газдовања шумама, на наставним предметима: Прираст и принос 
шума и Континуитет продукције шума; 

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

докторској дисертацији на: 
 
9.1     АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ: 
9.1.1  за мр Драгицу Панић - Кашански  на тему: „Архаично и савремено у 

традиционалној музици данас на примјеру „изворњака“ вокално-
инструменталних састава сјевероисточне Босне и Посавине“;   

 
9.2   ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.2.1  за мр Сретенке Лукајић  на тему: „Прорачун референтне евапотраспирације на 

подручју Републике Српске у условима лимитираних климатских услова“;   
9.2.2  за мр Гордану Роквић  на тему: „Истраживање модела руралног развоја Босне и 

Херцеговине коресподентног са политиком руралног развоја Европске Уније“; 
9.2.3  за мр Бесима Салкића  на тему: „Карактеризација аутохтоног генофонда крушке 

у Босни и Херцеговини“; 
 
10.  Доношење одлука о давању сагласности на Извјештај Комисије о оцјени 

подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на: 
 
10.1        АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ: 
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10.1.1  за мр Озренку Бјелобрк  на тему: „Музички афинитет ученика, мотивација и 
вредновање школе“; 

 
10.2        МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.2.1  за мр Весну Петковић  на тему: „„Јавноздравствени значај контроле 

контаминаната и резидуа у храни“; 
 
10.3        ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.3.1  за мр Фејзе Беговића  на тему: „Генотипске специфичности минералне исхране 

јагодастих воћака у култури „in vitro““;   
 
10.4        ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.4.1  за мр Семира Шејтанића  на тему: „Комуникација учесника васпитно-образовног 

процеса у дидактичким теоријама и наставној пракси“;   
 
11. Разматрање Приједлога Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета 

за продужење радног ангажовања проф. др Мирослава Грубачића, редовног 
професора; 

 
12. Утврђивање броја наставника којима ће бити додијељено звање professor 

emeritus у школској 2012/2013. години; 
 
13. Доношење одлуке о измјени и допуни Одлуке о формирању катедри 

Универзитета у Бањој Луци и распореду предмета по тим катедрама на 
приједлог Економског факултета; 

 
14. Доношење одлуке о разрјешењу и именовању шефа катедре на Природно-

математичком факултету на Студијском програму физика; 
 
15. Разматрање Молбе Студентског парламента о одржавању 5. Научно-стручног 

скупа „Студенти у сусрет науци“ са међународним учешћем и именовању 
чланова нучног одбора; 

 
16. 16.1  Разматрање споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци,   

Универзитета примијењених наука из Ecena (Њемачка) и Међународне 
пословне школе Fontys (Венло, Холандија); 

16.2  Разматрање споразума о научно-техничкој сарадњи између Факултета 
физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци и 
Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске; 

16.3 Разматрање и усвајање Протокола са састанка делегација 
Универзитета Црне Горе из Подгорице и Универзитета у Бањој Луци; 

16.4 Давање сагласности на приступање Пољопривредног факултета 
Универзитета у Бањој Луци Интегрисаном систему банке гена 
(AEGIS); 

17. Доношење одлуке о расписивању Конкурса за суфинансирање међународне 
размјене студената и академског особља Универзитета у Бањој Луци и 
именовање Комисије за провођење поступка додјеле средстава; 

 
18.       Усвајање закључка о статусу апсолвената у складу са одредбама Закона о 

високом образовању и Статутом Универзитета у Бањој Луци; 
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19.       Разматрање Молбе проф. др Ненада Бојића за поништење конкрурса 

објављеног 27.06л.2012. године за избор наставника и сарадника за ужу 
умјетничку област Позоришна режија, на наставним предметима 
Позоришна ирадио режија 1-4; Позоришна режија 1-8; Позоришни жанрови 
1 и 2; Основе луткарств 1 И 2; Радуио режија 1-4; Позоришна и радио 
режија 1 и 2; Позоришна режија 1 и 2 и Поетика позоришне режије;  

 
20.       Разматрање Закључка Комисије о признавању стране високошколске 

исправе и праву кандидата за наствак студија кандидата Дамјана Нешића; 
 
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,с.р. 


