
 

 

 
Број: 02/04-3.4730/14 
Дана, 22.12.2014. године 
 

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

 
36.  СЈЕДНИЦУ СЕНАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  
 

ЗА ЧЕТВРТАК  25.12.2014. 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 35. сједнице Сената 
Универзитета у Бањој Луци одржане 27.11.2014. године; 
 

2. Разматрање Приједлога Одлуке о измјени Одлуке Сената Универзитета у 
Бањој Луци 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 (број: 02/04-3.3121-80/12 од 
29.11.2012.године) на организационој јединици Архитектонско-
грађевинско-геодетском факултету, број: 02/04-3.3764-51/14 од 30.10.2014. 
године;  
 

3. Разматрање Приједлога Одлуке о матичности факултета/Академије 
умјетности и студијских програма Универзита у Бањој Луци и Високе 
школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и 
умјетничке области – пречишћен текст; 
 

4. Разматрање Закључка Наставно-научног вијећа Пољопривредног 
факултета о исправци 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 (број: 02/04-3.3121-80/12 од 
29.11.2012.године); 



 
 

 

 
 

5. Разматрање приједлога факултета о одгађању почетка наставе на првој 
години II циклуса студија на Универзитету у Бањој Луци; 
 

6. Разматрање Приједлога одлуке Проширеног колегијума Универзитета у 
Бањој Луци о именовању Организационог одобра за обиљежавање 40 
година од оснивања Универзитета у Бањој Луци; 

 
7. Разматрање приједлога одлука: 

7.1 Наставно-научног вијећа Технолошког факултета о усвајању Елабората о 
оправданости оснивања и извoђења студијског програма трећег циклуса 
Биоинжењеринг и медицинска информатика (напомена: Елаборат ће бити 
достављен од Електротехничког факултета); 
7.2 Наставно-научног вијећа Филозофског факултета о усвајању Елабората о 
оправданости извођења трећег циклуса програма учитељског студија: 
докторских студија из методике разредне наставе; 
7.3 Наставно-научног вијећа Филозофског факултета о усвајању Елабората о 
оправданости извођења другог циклуса студијског програма педагогије: смјер 
инклузивног образовањa; 

 
8. Разматрање приједлога Одлуке Наставно-научног вијећа Архитектонско-

грађевинско-геодетског факултета о усвајању Наставног плана и програма 
другог циклуса студија студијског програма Грађевинарство; 
 

9. Разматрање Приједлога правилника о промјени статуса и ранигрању 
студената; 
 

10. Разматрање приједлога Наставно-умјетничког вијећа Академије 
умјетности о: 
10.1 именовању мр Горице Милетић Омчикус за шефа катедре за Графику; 
10.2 именовању др Синише Видаковића за шефа катедре за Историју 
умјетности; 
10.3 о именовању мр Свјетлане Салић Митровић за шефа катедре за 
Сликарство; 

 
11. Доношење одлуке о расписивању конкурса у наставничка и сарадничка 

звања на Универзитету у Бањој Луци; 
 

12. Доношење одлуке о избору наставника и сарадника на: 
 

12.1 АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ: 
12.1.1 о избору мр Дејана Тркуље у звање доцента за ужу умјетничку област 

Репродукција музике на наставним предметима: Кларинет 1,2,3,4,5,6,7,8; 
Методика кларинета 1,2,3,4; Оркестарске дионице 1,2,3,4,5,6,7,8; Кларинет I 
и II; Методика кларинета I и II; Историја извођаштва (Кларинет) 1,2; 

12.1.2 о избору мр Соње Чуле у звање доцента за ужу умјетничку област 
Репродукција музика на наставним предметима Флаута 1,2,3,4,5,6,7,8; 
Методика флауте 1,2,3,4; Оркестарске дионице 1,2,3,4,5,6,7,8; Флаута I и II; 
Методика флауте I и II и Историја извођаштва; 

 



 
 

 

 
 

12.2 АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.2.1 о избору др Александра Борковића у звање доцента за ужу научну област 

Техничке механике у грађевинарству; 
12.2.2 о избору др Саше Чворо у звање доцента за ужу научну област 

Архитектонске конструкције, инсталације, технологија грађења, еколошки 
инжењеринг и менаџмент у архитектури; 

12.2.3 о избору др Драгана Мацановића у звање доцента за ужу научну обалст 
Управљање непокретностима, катастар, уређење земљишне територије и 
просторно планирање; 

 
12.3 МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.3.1 о неизбору Младена Кнежевића у звање асистена за ужу научну област 

Примјењена механика и приговора кандидата мр Биљане Прохаска; 
12.3.2 о неизбору др Слободана Бунића у звање доцента за ужу научну област 

Инжењерство заштите животне средине; 
 
12.4 ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.4.1 о избору др Борислава Раилића у звање редовног професора за ужу научну 

област Механизација у пољопривреди; 
12.4.2 о избору др Бранка Ђурића у звање доцента за ужу научну област Ратарство 

и примједби кандидата др Светка Војина и др Воје Радића; 
12.4.3 о избору др Димитрија Марковића у звање доцента за ужу научну област 

Заштита здравља биљака и агроекологија; 
 

12.5 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.45.1 о избору др Љиљане Топалић-Тривуновић у звање ванредног професора за 

ужу научну област Биљне науке, ботаника за наставни предмет Екологија и 
разноврсност кормофита; 

12.5.2 о поновном избору др Свјетлане Средић у звање доцента за ужу научну 
област Неорганска и нуклеарна хемија; 

12.5.3 о поновном избору мр Оље Ђорђић у звање вишег асистента за ужу научну 
област Нуклеарна физика, на наставним предметима: Нуклеарна физика, 
Физика 1, Физика 2 и Обновљиви извори енергије; 

12.5.4 о неизбору Небојше Мандић-Ковачевић у звање асистента за ужу научну 
област и примједби кандидата Љиљане Сурчић и Сање Шеховац; 

 
12.6 ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА: 
12.6.1 о поновном избору мр Александра Врањеша у звање вишег асистента за ужу 

научну област Политичко комуницирање; 
 

12.7 ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.7.1 за избор Јелене Пажин, ма у звање наставника страног језика и вјештина на 

ужу научну област Специфични језици – енглески језик; 
12.7.2 за избор др Pasquale Musso у звање доцента за ужу научну област 

Специфични језици – италијански језик; 
 
12.8 ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.8.1 за избор др Славице Тутњевић у звање доцента за ужу научну област 

Развојна психологија; 



 
 

 

 
 

12.8.2 за избор др Жељка Савановића у звање доцента за ужу научну област Општа 
историја; 

12.8.3 за избор др Бошка Бранковића у звање доцента за ужу научну област  
Национална историја; 

12.8.4 за избор Радована Субића у звање асистента за ужу научну област 
Национална историја; 

12.8.5 за избор Стојанке Лужије у звање асистента за ужу научну област 
Национална историја; 

12.8.6  за избор Николе Ожеговића у звање асистента за ужу научну област 
Национална историја; 

12.8.7  за избор Миле Крнете у звање асистента за ужу научну област Општа 
историја; 

 
12.9 ВИСОКОЈ ШКОЛИ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА: 
12.9.1 o избору др Стеве Иветића у звање професора високе школе за ужу научну 

област Организација и послови полиције на наставном предмету 
Међународна полицијска сарадња; 

12.9.2 о избору мр Едина Хелдића-Смаилагића у звање предавача високе школе за 
ужу научну област Организација и послови полиције, на наставном 
предмету Полицијска психологија; 

12.9.3 о избору др Драгане Вујић у звање предавача високе школе за ужу научну 
област Криминалистичка тактика, методика и оператива на наставном 
предмету Криминалистичка превенција и прогностика; 

12.9.4 о изброу мр Борислава Ђукића у звање предавача високе школе за ужу 
научну област Организација и послови полиције на наставном предмету Рад 
полиције у заједници; 

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

докторској дисертацији на: 
 

13.1 ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
13.1.1 за мр Матеја Савића на тему под насловом „Проблеми државноправног 

субјективитета у савременим изазовима међународног права“; 
 

13.2 ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
13.2.1 за мр Сању Љубишић на тему под насловом „Филолошке и методичке 

вриједности уџбеника латинског језика у Босни и Херцеговини од 1918. до 
1941. године“ 

 
 13 3. Разматрање Приједлога Наставно-научног вијећа Економског факултета 
за додјелу почасног доктората др Клеменсу Јегеру, професору Високе школе за 
економију и менаџмент FOM, ESEN, Њемачка; 

 
14. Доношење одлуке о давању сагласности на Извјештај Комисије о оцјени   

подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на: 
 

14.1 МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
14.1.1 за мр Зорана Кењића на тему под насловом „Оптимизација одржавања према 
поузданости за сложене обрадне системе у дрвној индустрији“; 



 
 

 

 
 

 
14.2 ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
14.2.1 за мр Љубомира Ожеговића на тему под насловом „Уставно судство у Босни 

и Херцеговини – нормативно и стварно“; 
14.2.2 за мр Ивану Грубешић на тему под насловом „Савремене тенденције у 

развоју права запосленик на партиципацију“; 
 

14.3 ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 
14.3.1 за мр Далибора Савића на тему под насловом „Методолошке перспективе 

биографских истраживања у друштвеним наукама“; 
 
15. Доношење Одлуке о утврђивању приједлога за закључивање уговора: 
15.1 о учешћу Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у 

Бањој Луци и Норвешког универзитета за науку и технологију – Одјељења за 
урбани дизајн и планирање, у сврху реализације задатака из пројекта HERD 
„Преиспитивање архитектуре и енергетске ефикасности у зградама и урбаног 
развоја“; 

15.2 Споразума о наставно-научној и техничкој сарадњи између Пољопривредног 
факултета Универзитета у Бањој Луци и још 14 високошколских уставнова из 
Републике Српске, Федерације БиХ, Србије, Словачке, Грчке и Мађарске, 
партнера у TEMPUS пројекту AGRIVOC; 

 
16. Разматрање приједлога: 
16.1 Наставно-научног вијећа Машинског факултета да се рукопис  „Отпорност 

материјала I“, аутора др Страина Посављака објави као универзитетска 
наставна литература; 

16.2 Наставно-научног вијећа Машинског факултета да се рукопис „Metal cutting-
theory and applications“,  аутора др Гордане Глобочки Лакић, др Даворина 
Крамара и др Јанеза Копача објави као монографија међународног значаја; 

16.3 Наставно-научног вијећа Машинског факултета да се рукопис „Програмирање 
нумерички управљаних машина алатки“, аутора др Ђорђа Чиче и др Симе 
Јокановића објави као универзитетска наставна литература; 

16.4 Наставно-научног вијећа Технолошког факултета да се рукопис „Сензорна 
оцјена квалитета и прихватљивост производа“ објави као универзитетска 
наставна литература; 

 
17. Разматрање Приједлога Вијећа комбинованог студијског програма другог 

циклуса академских студија Очување и одржива употреба генетичких 
ресурса Универзитета у Бањој Луци о Правилима студирања на II циклусу 
комбинованог студијског програма Очување и одржива употреба 
генетичких ресурса; 
 

18. Разматрање приједлога Наставно-научног вијећа Економског факултета о 
допуни Правилника о условима додјељивања звања и правима професора 
емеритуса; 

 
19. Разматрање приједлога Наставно-умјетничког вијећа Академије 

умјетности о: 
- о продужењу изборног периода за доц. Стеву Бојанића; 



 
 

 

 
 

- о продужењу изборног периода за доц. Бранку Кузмановић; 
- о продужењу изборног периода за доц. Драгу Вејновића 
- о продужењу изборног периода за доц. Биљану Гаврановић; 

 
20. Разматрање Приговора др Драге Радовановића на Одлуку Сената 

Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04-3.3764-28/14 од 30.10.2014. 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 321-279.        
                                      

                           ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 
                                                                                    Р Е К Т О Р 
 
                                                                          Проф. др Станко Станић, с.р. 


