
 

 

 
Број: 02/04-3.995/14 
Дана, 20.03.2014. године 
 

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

 
26.  СЈЕДНИЦУ СЕНАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  
 

ЗА ЧЕТВРТАК, 27.03.2014  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 25. сједнице Сената 
Универзитета одржане 13.02.2014. године; 

 
2. Разматрање приједлога Одлуке Филолошког факултета о измјенама и 

допунама Статута Факултета; 
 

3. Доношење Одлуке о измјени и допуни Одлуке о одговорним наставницима и 
сарадницима за љетни семестар школске 2013/2014. године; 

 
4. Утврђивање приједлога висине школарине: 

 
4.1  на I, II и III циклусу студија у школској 2014/2015. годину; 
4.2 за ванредне студенте Високе школе унутрашњих послова у школској 

2014/2015. годину; 
 
5. Доношење Одлуке о измјени и допуни Наставног плана и програма: 

 
 5.1. на I циклусу студија Студијског проргама руског и српског језика и  

књижевности и Студијског програма италијанског језика и књижевности 
и српског језика и књижевности на Филолошком факултету; 

 5.2. на I циклусу студија Студијског проргама Аграрна економија и рурални 
развоја на Пољопривредном факултету; 

 5.3. на I и II циклусу студија Студијског програма српског језика и 
књижевности на Филолошком факултету; 

 5.4. на I циклусу студија Студијског програма Музичка умјетност на 
Академији умјетности; 

 



6. Разматрање приједлога Одлуке Високе школе унутрашњих послова о усвајању 
Елабората за лиценцирање другог циклуса студија; 

 
7. Разматрање приједлога Одлуке Архитектонско-грађевинско-геодетског 

факултета: 
 

7.1 о утврђивању минимума бодова који морају остварити кандидати на 
квалификационом испиту за упис у прву годину првог циклуса студија у 
академској 2014/15. години; 

7.2 о висини накнаде за извођење припремне наставе; 
 
8. Доношење Одлуке о именовању и разрјешењу руководиоца студијских 

програма на: 
 

 8.1  ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ 
 о именовању др Љиљане Аћимовић за руководиоца Студијског програма 

њемачког језика и књижевности; 
 

8.2 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ 
 о разрјешењу проф. др Биљане Кукавице руководиоца Студијског програма 

екологија и заштита животне средине; 
 о именовању доц. др Свјетлане Лолић за руководиоца Студијског програма 

екологија и заштита животне средине; 
 
9. Доношење одлуке о избору у наставничка и сарадничка звања на: 
 
9.1 AРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.1.1  за избор др Мате Уљаревића у звање ванредног професора за ужу научну област    
  Геотехника; 
 
9.2      АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ: 
9.2.1  за избор мр Арсена Чаркића у звање ванредног професора за ужу умјетничку 

област: Репродукција музике, на наставним предметима: Клавир (главни 
предмет) 1 – 8, Историја и теорија пијанизма 1-6, Читање с листа и корепетиција 
1 – 8, Методика наставе клавира 1 – 4, Клавирски практикум 1 – 8, Клавир 
(главни предмет) 1 – 2, Историја извођаштва 1 – 2, Читање с листа и 
корепетиција 1 – 2, Методика наставе клавира 1 – 2 и Клавирски практикум 1 – 
2; 

9.2.2 за избор мр Сњежане Поповић Вулета у звање ванредног професора за ужу 
умјетничку област: Репродукција музике, на наставним предметима: Клавир 
(главни предмет) 1 - 8; Историја и теорија пијанизма 1-6, Читање с листа и 
корепетиција 1 – 8, Методика наставе клавира 1 – 4, Клавирски практикум 1 – 8, 
Клавир (главни предмет) 1 – 2, Историја извођаштва 1 – 2, Читање с листа и 
корепетиција 1 – 2, Методика наставе клавира 1 - 2 и Клавирски практикум 1 – 2; 

9.2.3 за избор мр Динка Благојевића у звање ванредног професора за ужу умјетничку 
област: Репродукција музике, на наставним предметима:  Клавир (главни 
предмет) 1 - 8; Историја и теорија пијанизма 1-6, Читање с листа и корепетиција 
1 – 8, Методика наставе клавира 1 – 4, Клавирски практикум 1 – 8, Клавир 
(главни предмет) 1 – 2, Историја извођаштва 1 – 2, Читање с листа и 
корепетиција 1 – 2, Методика наставе клавира 1 – 2 и Клавирски практикум 1 – 
2; 
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9.3.    ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.3.1. за избор др Драгане Башић у звање ванредног професора за ужу научну област 

Пословне финансије, на наставном предмету Банкарство; 
 
9.4.      МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.4.1. за избор др Мирка Раковића у звање редовног професора за ужу научну област 

Хирургија и разматрање Одговора Медицинског факултета на Закључак Сената, 
број: 02/04-3.388-18/14 од 13.02.2014. године; 

9.4.2. за избор др Мирослава Петковића у звање редовног професора за ужу научну 
област Медицинска микробиологија; 

9.4.3. за избор др Милана Симатовића у звање ванредног професора за ужу научну 
област Хирургија; 

9.4.4. за избор мр Ђуке Нинковић Барош у звање вишег асистента за ужу научну област 
Дерматовенерологија (материјал достављен у сазиву 25. сједнице Сената); 

9.4.5 за избор мр Огњенке Јанковић у звање вишег асистента за ужу научну област 
Болести зуба; 

9.4.6 за избор мр Сање Илић у звање вишег асистента за ужу научну област Болести 
зуба;  

9.4.7 за избор мр Саше Њежић у звање вишег асистента за ужу научну област 
Медицинска физика; 

9.4.8  за избор Огњена Перазића у звање асистента за ужу научну област Медицина 
рада и спорта; 

 
9.5.      ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.5.1  за поновни избор мр Сњежанe Дупљанин у звање вишег асистента за ужу научну 

област Физика флуида и плазме (укључујући физику површина), на наставним 
предметима: Физика јонизованих гасова, Електромагнетизам, Електродинамика 
1 и Електродинамика 2; 

9.5.2 за избор Сњежане Максимовић, мр у звање вишег асистента за ужу научну 
област Математичка анализа и примјене; 

 
9.6 ТЕХНОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ; 
9.6.1 за избор др Сњежане Мандић у звање ванредног професора за ужу научну 

област Прехрамбене технологије намирница животињског поријекла, на 
наставним предметима: Прехрамбене технологије намирница животињског 
поријекла I, Технологија прераде меса живине, Технологија готове хране, 
Анализа намирница, Савремене тенденције у технологији прераде меса, 
Управљање операцијама и процесима у преради меса и Основи прехрамбених 
технологија; 

9.6.2  за поновни избор мр Ђорђа Војиновића у звање вишег асистента за ужу научну 
област Процесно инжењерство, на наставним предметима: Технолошке 
операције, Технолошке операције у хемијској индустрији, Основи теорије 
хемијских реактора, Материјални и енергетски биланси у производњи, 
Феномени преноса, Пројектовање вишефазних хемијских реактора и 
Математичко моделовање хемијских процеса; 

 
9.7.   ВИСОКОЈ ШКОЛИ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА:  
9.7.1.  за избор др Горана Амиџића у звање професора високе школе за ужу научну 

област Организација и послови полиције, на наставном предмету Полицијска 
тактика; 



9.7.2    за избор др Радомира Домузина у звање професора високе школе за ужу научну 
област Криминалистичка тактика, методика и оператива, на наставном предмету 
Методика истраживања привредног криминалитета; 

9.7.3    за избор мр Мирослава Миљуша у звање предавача високе школе за ужу научну 
област Организација и послови полиције, на наставном предмету Специјално 
физичко образовање II; 

9.7.4    за избор мр Миреле Јокић у звање предавача високе школе за ужу научну област 
Криминалистичка тактика, методика и оператива, на наставном предмету 
Методика истраживања насилничког криминалитета; 

9.7.5   за избор Саше Јојића у звање асистента за ужу научну област Организација и 
послови полиције, на наставном предмету Полицијска информатика; 

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

докторској дисертацији на: 
 

10.1 ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ : 
10.1.1   за мр Миру Стипића на тему под називом „Продајни канали у функцији развоја 

тржишта осигурања у Републици Хрватској“; 
10.1.2 за мр Сабину Шехић на тему под називом: „Развој модела побољшања пословних 

процеса у функцији успјешности пословања“; 
 
10.2.  МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ:   
10.2.1 за мр Неру Зивлак-Радуловић на тему под називом „Карактеристике  личности 

као предиктор криминогеног понашања зависника од алкохола“; 
 
10.3 ТЕХНОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.3.1 за мр Сашу Папугу на тему под називом „Копиролиза отпадне пластике и 

биомасе“; 
10.3.2 за мр Александра Савића на тему под називом „Утицај ензиматских 

пектолитичких третмана на производњу и антиоксидативне особине воћног вина 
од јабуке“; 

 
10.4    ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.4.1 за мр Мијану Кубурић-Мацура на тему под називом „Систем синтаксичких 

концесивних јединица у савременом српском језику“; 
 
11.  Доношење одлука о давању сагласности на Извјештај Комисије о оцјени   

подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на: 
 

11.1 ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ : 
11.1.1  за мр Марка Шантића на тему под називом „Утицај интегриране маркетиншке 

комуникације на ставове туриста о туристичкој дестинацији“; 
11.1.2 за мр Милоша Шипрагића на тему под називом: „Маркетинг дестинације у 

функицији стратегије бреднирања општина и градова“; (ВРАЋЕНО СА 25. 
СЈЕДНИЦЕ); 

  
11.2   ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
11.2.1 за мр Аида Булића на тему под називом „Утицај родитељских стилова 

рјешавања конфликата на просоцијално и агресивно понашање предшколаца“; 
11.2.2 за мр Дијану Ђурић на тему под називом „Специфичност психичког 

функционисања особа са тјелесним инвалидитетом“; 
11.2.3 за мр Клементину Нук-Вуковић на тему под називом „Повезаност стресора, 

стилова, суочавања са стресом и анксиозних поремећаја“; 
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11.3   ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
11.3.1  за мр Ирину Вулић на тему „Идентификација и карактеризација генетичких                

полиморфизама асоцираних са синдромом иритабилног колона“; 
 
12. Разматрање приједлога: 

12.1. Споразума о академској сарадњи између Филолошког факултета 
Универзтета у Бањој Луци и Филолошко-уметничког факултета 
Универзитета у Крагујевцу; 

12.2. Споразума о академској сарадњи између Филолошког факултета 
Универзитета у Бањој Луци и Glossa-центра за њемачки језик д.о.о. 
Бања Лука; 

12.3. Меморандума о сарадњи између Факултета политичких наука 
Универзитета у Бањој Луци и Уније локалних јавних емитера Црне 
Горе; 

12.4. Меоморандума о научно-пословној сарадњи између Факултета 
политичких наука Универзитета у Бањој Луци и Института за 
упоредно право у Београду; 

 
13. Разматрање Закључка Управног одбора Универзитета у Бањој Луци на 

Приједлог споразума о сарадњи између Института за генетичке ресурсе 
Универзитета у Бањој Луци и Агрономско и прехрамбено-технолошког 
факултета Свеучилишта у Мостару; 

 
14. Доношење Одлуке о давању сагласности др Топлици Стојановићу, ванредном 

професору Факултета физичког васпитања и спорта, за слободну студијску 
годину; 

 
15. Разматрање Закључка Пољопривредног факултета:  

15.1. у вези са Извјештајем Комисије о урађеној докторској дисертацији 
кандидата мр Веселина Калпачина; 

15.2.  у вези са Извјештајем Комисије о урађеном магистарском раду Мирјане 
Делић-Јовић; 

 
16. Разматрање дописа проф. др Николе Мићића,„Отвореног писма“ проф. др 

Боже Важића и Закључка Наставно-научног вијећа Пољопривредног 
факултета; 
 

17. Разматрање Захтјева проф. др Илије Комљеновића;  
 

18. Разматрање одговора Медицинског факултета на Закључак Сената, број 
3.3754/13 од 04.12.2013. године, у вези са признавањем стране високошколске  
исправе кандидата мр Дамјана Нешића; 

 
19. Разматрање Приједлога одлука Наставно-научног вијећа Технолошког 

факултета за продужење рока одбране докторске дисертације кандидату мр 
Горану Вучићу; 

 
20. Размтарање Жалбе Дијане Кркељаш на Одлуку Наставно-научног вијећа 

Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, број: 18-3-859/2013 од 
26.11.2013. године; 
 



21. Разматрање Приговора др Зорана Семиза на Одлуку Сената Универзитета у 
Бањој Луци, број 18-3-822/13 од 16.01.2014. године; 

 
22. 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. 


