
 

 

 
Број: 02/04-3.155/15 
Дана, 22.01.2015. године 
 

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

 
37.  СЈЕДНИЦУ СЕНАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  
 

ЗА ЧЕТВРТАК  29.01.2015.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 36. сједнице Сената 
Универзитета у Бањој Луци одржане 25.12.2014. године; 
 

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

 
3. Разматрање приједлога одлука Наставно-научног вијећа Пољопривредног 

факултета: 
3.1 о разрјешењу руководиоца студијског програма Анимална производња; 
3.2 о именовању руководиоца студијског програма Анимална производња; 

 
4. Разматрање приједлога Наставно-умјетничког вијећа Академије 

умјетности о: 
4.1 именовању проф. Жељка Митровића за шефа катедре за Глуму и позоришну 
режију; 

 
5. Доношење одлуке о избору наставника и сарадника на: 

 
5.1 АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ: 
5.1.1 о избору мр Ненада Зељића у звање редовног професора за ужу умјетничку 

област Графика на наставним предметима Графика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
Графика – методе умјетничког истраживања 1,2, Графика изборни I и II; 

5.1.2 о избору мр Ренате Агостини у звање ванредног професора за ужу умјетничку 
област Глума, на наставним предметима: Сценски покрет 1,2,3,4,5,6,7,8 и 
Сценски покрет I; 



 
 

 

 
 

5.1.3 о избору Предрага Соломуна msc у звање ванредног професора за ужу 
умјетничку област Монтажа, на наставним предметима: Монтажа 
1,2,3,4,5,6,7 и 8, Монтажа звука 1,2,3 и 4, Основи монтаже 1 и 2, Основи 
дигиталних медија 1 и 2, Монтажа I и II и Дигитална продукција I и II; 

5.1.4 о избору мр Леониле Јочић у звање ванредног професора за ужу умјетничку 
област Сликарство на наставним предметима Пластична анатомија 1, 2, 3 и 
4, Цртање 1 и 2, Цртање и сликање 1 и 2, Сликање 1, 2, 3 и 4, Сликање 
изборни 1, 2, 3 и 4; 

5.1.5 о избору мр Младена Миљановића у звање ванредног професора за ужу 
умјетничку област Сликарство на наставним предметима Интермедијална 
умјетност, Перформанс; 

5.1.6 о избору мр Јелене Манојловић у звање доцента за ужу умјетничку област 
Графички дизајн на наставним предметима Индустријски дизајн и Дизајн 
амбалаже и паковања 1 и 2; 

5.1.7  о избору мр Велимира Бланића у звање доцента за ужу умјетничку област 
Глума, на наставним предметима Глума 1,2,3,4,5,6,7,8 и Глума I и II; 

5.1.8  о избору мр Јованке Божовић Миловановић у звање вишег асистента за ужу 
умјетничку област Глума на наставним предметима: Сценски говор са 
основама српског језика 1,2,3,4,5,6,7,8 и Глума 2, 3,4,5,6,7,8; 

 
5.2 АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
5.2.1 о избору др Снежане Митровић у звање ванредног професора за ужу научну 

област Грађевинске конструкције; 
5.2.2 о избору др Снежане Митровић у звање ванредног професора за ужу научну 

област Организација и технологија грађења и грађевински менаџмент; 
5.2.3 о избору Сање Туцикешић, ма у звање вишег асистента за ужу научну 

област Геодетска мјерења, метрологија, премјер, рачун изравнања, 
инжењерска геодезија и управљање геодетским радовима; 

5.2.4 о избору др Невене Новаковић у звање доцента за ужу научну област 
Урбанизам и планирање простора; 

5.2.5  о избору Младена Амовића у звање асистента за ужу научну област 
Картографија (математичка, општа, дигитална, израда и умножавање 
планова и карата); 

5.2.6 о избору Радована Вукомановића у звање асистента за ужу научну област 
Грађевинске конструкције; 

 
5.3  МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
5.3.1 о избору Жељка Ђурића, ма у звање вишег асистента за ужу научну област 

Мотори и моторна возила; 
5.3.2 о избору Младена Кнежевића у звање асистента за ужу научну област 

Примјењена механика; 
5.3.3 о избору Тихомира Мачкића, мр у звање вишег асистента за ужу научну 

област Машинске конструкције; 
 

5.4   МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
5.4.1  о избору др Весне Гајанин у звање ванредног професора за ужу научну 

област Анатомија; 
5.4.2  о избору др Сање Гргић у звање доцента за ужу научну област Неурологија; 



 
 

 

 
 

5.4.3  о избору др Ванде Марковић Пековић у звање доцента за ужу научну област 
Социјална фармација и фармацеутска пракса; 

5.4.4  о избору др Александре Грбић у звање доцента за ужу научну област 
Интерна медицина; 

5.4.5  о поновном избору мр Биљане Тубић у звање вишег асистента за ужу научну 
област Фармацеутска хемија; 

5.4.6  о избору мр Ранке Кнежевић у звање вишег асистента за ужу научну област 
Дјечија и превентивна стоматологија; 

5.4.7  о избору Сање Јовичић у звање асистента за ужу научну област Цитологија, 
хистологија и ембриологија; 

 
5.5  ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
5.5.1  о избору др Бранка Ђурића у звање доцента за ужу научну област Ратарство; 
 
5.6  ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
5.6.1  о избору Иване Поповић у звање асистента за ужу научну област 

Специфични језици-њемачки језик, на наставним предметима: Савремени 
њемачки језик 1, Савремени њемачки језик 2, Савремени њемачки језик 3 и 
Савремени њемачки језик 4; 

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

научну област Политичко комуницирање; 
 

6. Доношење одлука о давању сагласности на Извјештај Комисије о урађеној 
докторској дисертацији на: 

 
6.1     МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛАТЕТУ: 
6.1.1 за мр Сању Вукадиновић на тему под називом „Дејство антидепресивних 

лијекова на дужину QT интервала код депресивних пацијената са алкохолном 
зависношћу“; 

 
7. Доношење одлука о давању сагласности на Извјештај Комисије о 

подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на; 
 

7.1 ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА: 
7.1.1 мр Александра Врањеша, за израду докторске дисертације под називом 

„Утицај политичке пропаганде на друштвене односе у Босни и Херцеговини“, 
 

8. Доношење Одлуке о утврђивању приједлога за закључивање: 
8.1  Споразума о сарадњи између Шумарског факултета Универзитета у Бањој 

Луци и Шумарског факултета Државне пољопривредне академије из Нижњег 
Новгорода (Руска Федерација); 

8.2 Уговора о сарадњи између Одсјека за компаративне, лингвистичке и 
културолошке студије Универзитета Ca“ Foscari из Венеције (Италија) и 
Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци; 

8.3  Меморандума о разумијевању о академској сарадњи и размјени, Споразума о 
сарадњи и размјени у области истраживања и Споразума о размјени студената 



 
 

 

 
 

између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета Шиншу (Shinshu) из 
Нагана (Јапан); 

 
9. Разматрање приједлога Наставно-научног вијећа Медицинског факултета 

да се рукопис  „Алгоритми и протоколи за збрињавање хитних стања“, 
аутора др Ненада Продановића и сарадника објави као практикум; 
 

10. Разматрање Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Машинског 
факултета о расписивању конкурса за II циклус студија; 
 

11. Разматрање Приједлога Наставно-умјетничког вијећа Академије 
умјетности за продужење изборног периода за доц. Драгану Бањац; 
 

12. Разматрање Приговора декана Факултета политичких наука на Закључак 
Сената Универзитета број 02/04-3.4730-46/14 од 25.12.2014. године; 

  
13. Разматрање Приговора примаријуса др Горана Чукића на Одлуку 

Наставно-научног вијећа Медицинског факултета, број: 18-3-894/2014 од 
23.11.2014. године; 
 

14. Разматрање Приговора Милоша Ивановића на Одлуку Сената 
Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04-3.4241-35/14 од 27.11.2014. године; 

 
15. 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. 


