
 

 

 
Број: 02/04-3.1856/14 
Дана, 27.05.2014.године 
 

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

 
28.  СЈЕДНИЦУ СЕНАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  
 

 
ЗА ПОНЕДЈЕЉАК 02.06.2014. 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 27. сједнице Сената 
Универзитета одржане 24.04.2014. године; 
 

2. Доношење Одлуке о измјени и допуне Одлуке о одговорним наставницима и 
сарадницима за школску 2013/2014. годину на Пољопривредном факултету; 
 

3. Приједлог измјене Академског календара за 2013/14 годину; 
 

4.  Разматрање Приједлога Рударског факултета о усвајању Елабората о 
оправданости извођења I циклусa, Студијског програма Геолошко 
инжењерство; 

 
5.  Разматрање Приједлога Елабората за лиценцирање другог циклуса студија на 

Високој школи унутрашњих послова: 
 

6. Доношење Одлуке о именовању шефа катедре „Рачуноводство и пословне 
финансије“ на Економском факултету; 
 

7. Разматрање приједлога Економског факултета о организовaњу Љетне школе на 
Економском факултету; 
 

8. Разматрање Одлуке Природно-математичког факултета о организовању 
инструктивне наставе из математике; 

 



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

9.1 АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ: 
9.1.1  за избор др Сарите Вујковић у звање доцента за ужу научну област Историја и 

теорија ликовних умјетности; 
9.1.2  за избор мр Владимира Клепића у звање асистента за ужу умјетничку област 

Графички дизајн за наставне предмете: Графички дизајн 1,2; Графички дизајн-
изборни 1,2; Компјутерски графички дизајн 1,2; Илустрација 1,2; Визуелне 
комуникације и Писмо и типографија; 
 

9.2  АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.2.1  за избор др Милијане Окиљ у звање доцента за ужу научну област Заштита 

насљеђа, физика и материјали у архитектури; 
 
9.3       ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.3.1   за избор др Јелене Тривић у звање доцента за ужу научну област Међународна 

економија; 
 
9.4 МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ:  
9.4.1 за поновни избор мр Милована Котура у звање вишег асистента за ужу научну 

област Термотехника; 
        

9.5 МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.5.1  за избор др Жарка Гагића у звање вишег асистента за ужу научну област 

Фармацеутска хемија; 
 
9.6       ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.6.1  за избор др  Свјетлане Зељковић у звање доцента за ужу научну област 

Хортикултура на наставне предмете Цвјећарство, Љековито, ароматично и 
зачинско биље, Производња у заштићеним просторима, Парковска дендрологија 
и Супстрат и подлоге у хортикултури; 

9.6.2    за избор др Горана Мирјанића у звање доцента за ужу науну област Пчеларство; 
 
9.7     ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.7.1 за избор др Милице Балабан у звање доцента за ужу научну област Органска 

хемија, на наставне предмете: Органска хемија 1, Органска хемија 2, 
Спектроскопске методе у органској хемији и Теоријска органска хемија; 

9.7.2 за избор др Алексеја Милошевића у звање доцента за ужу научну област Општа 
и теоријска геологија; 

9.7.3 за избор мр Војислава Тимарца у звање вишег асистента за ужу научну област 
Математичка анализа и примјене, на наставном предмету Математика; 

 
9.8      ТЕХНОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.8.1    за поновни избор мр Александра Савића у звање вишег асистента за ужу научну 

област Биохемијско инжењерство на наставне предмете Основи биохемијског 
инжењерства, Индустријска микробиологија, Микробиологија хране, 
Технологија пива и вина, Технологија алкохолних пића и Технологија 
ферментисаних пића; 

9.8.2  за поновни избор мр Саше Папуге у звање вишег асистента за ужу научну 
љобласт Еколошко инжењерство, на наставне предмете: Малозагађујуће 
технологије, Инжењерство заштите околине, Контрола квалитета отпадних вода, 
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Технологија и животна средина, Управљање отпадом, Материјали у графичкој 
индустрији и Техничка термодинамика; 

 
9.9 ФАКУЛТЕТУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА: 
9.9.1    за избор др Саше Јовановић у звање доцента за ужу научну област Кинезиологиј    

у спорту на наставном предмету: Спортска гимнастика 1 и 2; 
 
 
9.10    ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.10.1 за избор др Драженка Јоргића у звање ванредног професора за ужу научну 

областАндрагогија; 
9.10.2  за избор др Драгише Васића у звање доцента за ужу научну област Национална 

историја; 
9.10.3 за избор др Светлане Боројевић у звање доцента за ужу научну област Општа 

психологија; 
9.10.4  за избор др Маргарете Скопљак у звање доцента за ужу научну област Методика 

васпитно-образовног рада; 
9.10.5 за избор мр Сњежане Ђурђевић у звање вишег асистента за ужу научну област 

Општа педагогија и Методика васпитно-образовног рада; 
9.10.6 за поновни избор мр Синише Лакића у звање вишег аситента за ужу научну 

област Методологија у психологији; 
9.10.7 за избор Анкице Миливојац у звање асистента за ужу научну област Општа 

педагогија и Методика васпитно-образовног рада; 
9.10.8 за избор Дејана Кантара у звање асистента за ужу научну област Развојна 

психологија; 
 
9.11     ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.11.1  за ибор др Сање Радановић у звање ванредног професора за ужу научну област 

Специфични језици-њемачки језик, на наставним предметима: Методика наставе 
њемачког језика 1, Методика наставе њемачког језика 2, Методика наставе 
њемачког језика 3, Методика наставе њемачког језика 4 и Организација 
савремене наставе; 

9.11.2  за избор Василисе Шљивар у звање асистента за ужу научну област Специфични 
језици – руски језик, на наставним предметима: Фонетика и фонологија руског 
језика, Морфологија руског језика 1, Морфологија руског језика 2 и Творба 
ријечи руског језика и разматрање приговора Соње Манојловић на извјештај 
комисије; 

 
9.12      ШУМАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.12.1 за избор др Југослава Брујића у звање доцента за ужу научну област 

Силвиекологија; 
 
10. Доношење одлуке о давању сагласности на Извјештај Комисије о урађеној 

докторској дисертацији на: 

10.1  ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.1.1 за мр Перицу Рајчевића на тему под називом „Ограничења и могућности 

монетарне политике у кризним периодима развоја“; 
 
10.2  МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.2.1 за мр Сању Гњатo на тему под називом „Квалитет живота пацијената санираних 

фиксним и мобилним стоматопротетичким радовима“; 



 
10.3  ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.3.1 за мр Весну Мрдаљ на тему под називом „Могућност развоја аграрног сектора 

Републике Српске на принципима Заједничке аграрне политике ЕУ“, 
 

10.4    ТЕХНОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.4.1 за мр Борислава Малиновића на тему под називом „Примјена анодне оксидације 

при пречишћавању отпадних вода и рециклирања раствора у галванотехници“; 
 
10.5 ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.5.1 за мр Боривоја Милошевића на тему под називом „Српско правослвано 

свештенство у Босни и Херцеговини у аустроугарском раздобљу 1878-1918“; 
 
11.  Доношење одлука о давању сагласности на Извјештај Комисије о оцјени   

подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на: 
 

11.1 АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
11.1.1 за мр Дијану Симоновић на тему под називом „Истраживање могућности обнове 

и унапређења идентитета Бањалуке као пејзажног града путем урбанистичке 
регулације“; 

11.1.2 за мр Владана Бранковића на тему под називом „Оптимизација избора 
конструкције горњег строја за лаке шинске системе“; 
 

11.2 ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
11.2.1 за мр Јадранку Петровић на тему под називом „Утицај политика подршке јавног 

сектора на развој предузетништваи малих и средњих предузећа“; 
 

11.3 МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
11.3.1 за мр Ђуку Нинковић Барош на тему под називом „Значај аутологног серум 

кожног теста у разликовању хроничне аутоимуне и хроничне идиопатске 
уртикарије“; 

11.3.2 за мр Зорана Вукојевића на тему под називом „Процјена квалитета живота код 
болесника са централним, периферним и мјешовитим типом хроничног 
неуропатског бола“; 

11.3.3 за мр Тијану Ковачевић на тему под називом „Индивидуализација ванкомицина 
код пацијената обољелих од сепсе“; 

11.3.4 за мр Мелису Ахмедбеговић Пјано на тему под називом „Видна оштрина и 
резидуална рефракција након имплантације ирис-фиксирајућих факичних 
сочива код миопије“; 

 
11.4 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТА: 
11.4.1 за мр Душана Матерића на тему под називом „Биохемијско-биоинформатичка 

анализа протеинских профила и испарљивих органских једињења са циљем 
идентификације ектомикоризних врста гљива и мониторинг екосистема“; 

 
11.5 ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
11.5.1 за мр Далибора Пејаковића на тему под називом „Правни аспекти накнаде штете 

из осигурања у међународном превозу робе“; 
 
11.6 ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
11.6.1 за мр Ратка Кнежевића на тему под називом „Ирски национални идентитет у 

потеском стваралаштву Батлера Јејтса“; 
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11.7     ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
11.7.1  за мр Србиславу Павлов на тему под називом „Испитивање односа стидљивости  

предшколског дјетета и родитељских стилова“; 
 

12. Разматрање Одлуке Економског факултета о додјели звања почасни доктор 
наука  др Клеменсу Јегеру; 
 

13. Разматрање Закључака са тематске сједнице Сената и Проширеног колегијума                      
Универзитета у Бањој Луци на тему „Наука на Универзитету“; 

 
14. Доношење одлуке о расписивању кокурса за додјелу Huawei стипендије 

студентима Универзитета у Бањој Луци и именовање комисије за додјелу 
стипендија; 

 
15. Разматрање Закључка Економског факултета у вези са организовањем испита 

из предмета Макроекономија; 
 

16. Разматрање приједлога: 
16.1 Споразума о сарадњи између Архитектонско-грађевинско-геодетског факутета 

Универзитета у Бањој Луци и ИНОВА информатички инжењеринг, д.о.о. Бања 
Лука; 

16.2  Споразума о сарадњи између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, 
Студијског програма руског и српског језика и књижевности и  Српско-руског 
пријатељства „Братство“; 

16.3 Споразума о сарадњи између Института за генетичке ресурсе и Агрономско и 
прехрамбено-технолошког факултета Свеучилишта у Мостару; 

17. Разматрање Захтјева проф. др Тихомира Латиновића за преиспитивање на  
Одлуку Сената, број 02/04-1445-41/14; 

 
18.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 
 


