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ЧЛАНОВИМА СЕНАТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 
 
 

ДОПУНА 
 ДНЕВНОГ РЕДА  27. СЈЕДНИЦЕ СЕНАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  
  
11. Доношење одлуке о избору у наставничка и сарадничка звања: 

 
11.5 НА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВНИСКО-ГЕОДЕТСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
11.5.1 за избор др Милијане Окиљ у звање доцента за ужу научну област Заштита 

насљеђа, физика и материјали у архитектури; 
 

11.6 НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
11.6.1 за избор др Синише Зубића у звање доцента за ужу научну област 

„Електроенергетика“; 
11.6.2 за избор др Владимира Рисојевића у звање доцента за ужу научну област 

„Општа електротехника“ и разматрање приговора  др Тихомира Латиновића; 
11.6.3 за избор Игора Шеве у звање асистента за ужу научну област Рачунарске 

науке; 
11.6.4 за избор Александра Келеча у звање асистента за ужу научну област 

„Рачунарске науке“; 
11.6.5 за избор Ђорђа Лекића у звање асистента за ужу научну област 

„Електроенергетика“; 
11.6.6 за избор Предрага Мршића у звање асистента за ужу научну област 

Електроенергетика; 
11.6.7 за избор Јоване Јојић у звање асистента за ужу научну област Општа 

електротехника; 
11.6.8 за избор Ведрана Јовановића у звање асистента за ужу научну област Општа 

електротехника; 
 

13. Доношење одлука о давању сагласности на Извјештај Комисије о оцјени   
подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на: 
 

13.3 НА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВНИСКО-ГЕОДЕТСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
13.3.1 за мр Дијану Симоновић на тему под називом „Истраживање могућности 

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



 

 

14.1  Разматрање приједлога Протокола о међународној образовној сарадњи 
између Универзитета у Бањој Луци и Yildiz Техничког универзитета из 
Инстабула (Република Турска); 
14.2 Разматрање приједлога Споразума о намјерама сарадње између Савезне 
државне високошколске институције „Државна пољопривредна академија из 
Нижњег Новгорода“ и Универзитета у Бањој Луци; 
14.3 Разматрање приједлога Уговора о сарадњи између БХРТ Сарајево и 
Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци; 
14.4 Разматрање приједлога Уговора о сарадњи између Удружења грађана 
„Музичка креативна иницијатива“ Бања Лука и Академије умјетности 
Универзитета у Бањој Луци; 
14.5 Разматрање Приједлога уговора о образовној и научној размјени између 
Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Лондону, 
Факултета за напредне студије, Института за енглеске студије; 
 
 У достављеном сазиву за 27. сједницу Сената Универзитета дошло је до техничке 
грешке у оквиру тачке 13. Доношење одлука о давању сагласности на Извјештај 
Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације 
подтачке 13.3.1 и 13.3.2 на Рударском факултету треба да стоје под тачком број 12. 
Доношење одлуке о давању сагласности на Извјештај Комисије о урађеној 
докторској дисертацији на: 
 
12.4.   РУДАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.4.1 за мр Нихада Омеровића на тему под називом „Оптимизација уситњавања 

еруптивних агрегата примјеном савремених рачунарских технологија“; 
12.4.2  за мр Семира Фејзића на тему под називом „Напонска анализа подграђивања 

подземних просторија у слојевитим лежиштима анкерисањем“; 
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