
 

 

 
Број: 02/04-3.535-47/15 
Дана, 23.03.2015. године 
 

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

40. СЈЕДНИЦУ СЕНАТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  

 
ЗА ЧЕТВРТАК  26.03.2015. 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 39. сједнице Сената 
Универзитета одржане 19.02.2013. године;  
 

2. Разматрање Приједлога 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; 
 

3. Доношење одлуке о именовању чланова Комитета за етичка питања 
Универзитета у Бањој Луци; 
  

4. Разматрање Приједлога Елабората Наставно-научног вијећа Рударског 
факултета о оправданости извођења Студијског програма геолошко 
инжењерство на I циклусу студија; 
 

5. Разматрање приједлога одлукa наставно-научних вијећа 
факултета/ВШУП о измјенама и допунама Одлуке Сената Универзитета 
о одговорним наставицима и сарадницима на I и II циклусу студија за 
зимски и љетни семестар школске 2014/2015. године, број: 02/04-3.2946-
3/14 од 11.09.2014. године; 
 

6. Разматрање Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Економског 
факултета о измјени и допуни Одлуке Сената Универзитета, број: 02/04-
3.2082-64/12 од 13.09.2012. године; 
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7. Доношење одлука о разрјешењу и именовању руководиоца: 
7.1  Студијског програма ликовних умјетности на Академији умјетности; 
7.2 Студијског програма енглеског језика и књижевности на       
      Филолошком факултету; 

 
8. Разматрање Приједлога одлука наставно-научних вијећа: 

8.1 Филолошког факултета о измјени и допуни Наставног плана и 
програма на I циклусу студија Студијског програма руског и српског 
језика и књижевности; 

8.2  Филозофског факултета о измјени и допуни Наставног плана на I и II 
циклусу студија Студијског програма психологије; 

8.3 Шумарског факултета о измјени и допуни Наставног плана на II 
циклусу студија; 

 
9. Доношење одлуке о расписивању конкурса за избор наставника и  

сарадника; 
 

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

10.1        АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ: 
10.1.1 за избор мр Дуње Симић у звање ванредног професора за ужу умјетничку 

област Репродукција музике, на наставним предметима: Соло - пјевање 1-8, 
Методика соло – пјевања 1-4, Соло - пјевање 1,2 (мастер), Методика соло – 
пјевања 1,2 (мастер) и Историја извођаштва 1,2 (мастер); 

 
10.2      АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.2.1 за избор др Сандре Косић - Јеремић у звање доцента за ужу научну област 

Геометрија облика (нацртна геометрија, перспектива, параметричка 
архитектура); 

10.2.2 за избор Уне Умићевић, ма у звање вишег асистента за ужу научну област 
Архитектонске конструкције, инсталације, технологија грађења, еколошки 
инжењеринг и менаџмент у архитектури; 

10.2.3 за избор Младена Слијепчевића у звање асистента за ужу научну област 
Грађевинске конструкције; 

10.2.4 за избор Дејана Васића, ма у звање асистента за ужу научну област 
Математичка, физичка и сателитска геодезија, геодетска астрономија, 
геодинамика и успостављање геодетских референтних система, оквира и 
мрежа и Приговор Николине Мијић, ма на Извјештај комисије о пријављеним 
кандидатима; 

 
10.3    ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.3.1 за избор др Миленка Крајишника у звање ванредног професора за ужу научну 

област Међународна економија, на наставном предмету Спољнотрговинско 
пословање; 

10.3.2 за избор Матее Златковић, ма у звање вишег асистента за ужу научну област 
Теоријска економија, на наставном предмету Економика предузећа; 

 
10.4     ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.4.1 за избор Николе Обрадовића у звање асистента за ужу научну област 

Рачунарске науке; 



 
 

 

 
 

10.4.2 за избор Митра Симића у звање асистента за ужу научну област Општа 
електротехника; 

 
10.5      ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.5.1 за избор др Борислава Раилића у звање редовног професора за ужу научну 

област Механизација у пољопривреди; 
 
10.6      ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.6.1 за избор др Драшка Маринковића у звање редовног професора за ужу научну 

област Друштвена географија, на наставним предметима: Географија 
становништва, Становништво у просторном планирању и Популациона 
динамика; 

10.6.2 за поновни избор др Момира Ћелића у звање ванредног професора за ужу 
научну област Математичка анализа и примјене; 

10.6.3 за избор др Бранке Родић Грабовац у звање ванредног професора за ужу 
научну област Органска хемија; 

10.6.4 за избор др Тање Мишлицки - Томић у звање доцента за ужу научну област 
Регионална географија; 

10.6.5 за избор др Тање Максимовић у звање доцента за ужу научну област 
Физиологија биљака, на наставним предметима: Физиологија биљака, 
Физиологија и екофизиологија биљака I и Физиологија и екофизиологија 
биљака II; 

10.6.6 за избор Бориса Петковића у звање асистента за ужу научну област 
Математичка анализа и примјене, на наставним предметима: Анализа 3, 
Анализа 4, Математичко програмирање и Методика наставе математике 1; 

 
10.7      МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.7.1 за избор Милисава Марковића, ма у звање асистента за ужу научну област 

Материјали; 
 
10.8      МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.8.1 за избор Илије Бароша у звање асистента за ужу научну област Патологија; 
10.8.2 за избор Мирке Шаровић Вукајловић у звање асистента за ужу научну област 

Анатомија; 
10.8.3 за избор Биљане Гатарић у звање асистента за ужу научну област 

Фармацеутска технологија и козметологија; 
 

10.9     ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.9.1 за избор др Милене Карапетровић у звање ванредног професора за ужу 

научну област Онтологија; 
10.9.2 за избор др Тање Станковић - Јанковић у звање ванредног професора за ужу 

научну област Методика васпитно-образовног рада; 
10.9.3 за избор др Синише Лакића у звање доцента за ужу научну област 

Методологија у психологији; 
10.9.4 за неизбор др Жељка Радинковића у звање доцента за ужу научну област 

Етика; 
 
10.10   ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.10.1 за избор Јелене Пажин, ма у звање наставника страног језика за ужу научну 

област Специфични језици – енглески језик; 
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10.10.2 за избор Соње Лeрo у звање асистента за ужу научну област Специфични 

језици – српски језик и Приговор Федора Марјановића на Извјештај комисије 
о пријављеним кандидатима; 

 
10.11   ФАКУЛТЕТУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА: 
10.11.1 за избор др Снежане Бијелић у звање редовног професора за ужу научну 

област Кинезиологија у спорту, на наставним предметима: Ритмичка 
гимнастика, Плесови и Спортска гимнастика 1 и 2; 

10.11.2 за избор др Проке Драгосављевића у звање редовног профсора за ужу научну 
област Теорија, методика и методологија у физичком васпитању и спорту, на 
наставним предметима: Методика физичког и спортског васпитања 1 и 2; 

10.11.3 за избор мр Игора Божића у звање вишег асистента за ужу научну област 
Кинезиологија у спорту, на наставним предметима Скијање 1 и 2;                                             

 
10.12    ВИСОКОЈ ШКОЛИ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА: 
10.12.1 за избор мр Драгане Вујић у звање предавача високе школе за ужу научну 

област Криминалистичка тактика, методика и оператива, на наставном 
предмету Криминалистичка превенција и прогностика; 

10.12.2 за избор мр Едине Хелдић - Смаилагић у звање предавача високе школе за 
ужу научну Организација и послови полиције, на наставном предмету 
Полицијска психологија; 

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

11.1     ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
11.1.1  за мр Бранку Топић Павковић на тему: „Процес монетарног интегрисања у 

условима кризе“; 

11.2     ТЕНОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
11.2.1  за мр Горана Вучића на тему: „Утицај технолошких поступака на боју и 

квалитет саламурених производа од меса“; 
 
11.3     ФАКУЛТЕТУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА: 
11.3.1  за мр Жељка Секулића на тему: „Промјене индикатора анаеробног 

метаболизма током интермитентног рада максималног интезитета код 
фудбалера“; 

11.4     ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
11.4.1 за мр Драгана Шућура на тему: „Српска православна црква у Босни и 

Херцеговини (1945-1958)“; 

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

 
12.1     ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.1.1 за мр Едина Салихбашића на тему: „Економичност производње пилећег меса 

у зависности од хибрида и дужине това пилића“; 
 
 



 
 

 

 
 

12.2     ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.2.1 за мр Горана Стојановића на тему: „Утемељење моралног суђења у 

биоетици“; 

13. Разматрање приједлога: 
13.1 Уговора о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и 

Универзитета у Поатјеу (L Universite de Poitiers) (Француска), те 
Додатак Уговора о сарадњи између Филолошког факултета 
Универзитета у Бањој Луци и Факултета књижевности и језика 
Универзитета у Поатјеу; 

13.2  Протокола о сарадњи између Факултета физичког васпитања и 
спорта Универзитета у Бањој Луци и Факултета здравља, спорта и 
науке о људским покретима Универзитета из Бакаyа (Румунија); 

14. Разматрање Закључка Наставно-научног вијећа Економског факултета о 
стављању ван снаге Одлуке Сената Универзитета, број: 02/04-3.4730-
66/14 од 25.12.2014. године; 
 

15. Разматрање Захтјева мр Биљане Прохаска за преиспитивање Одлуке 
Сената Универзитета,  број: 02/04-3.155-323/15 од 29.01.2015. године; 
 

16. Разматрање Примједбе Воје Радића на Конкурс за избор наставника за 
ужу научну област Ратарство на Пољопривредном факултету; 
 

17. Разматрање Приједлога ННВ Пољопривредног факултета о продужењу 
радног ангажовања проф.др Стеви Мирјанићу; 
 

18. Разматрање приједлога одлука: 
18.1 Наставно-научног вијећа Технолошког факултета да се рукопис 

„Припрема производње у одјевној индустрији“, аутора др Драгане 
Грујић и др Симоне Јевшник објави као универзитетска наставна 
литература; 

18.2 Наставно-научног вијећа Технолошког факултета да се рукопис 
„Механичке текстилне технологије“, аутора др Јована Степановића и 
доц. др Свјетлане Јањић објави као универзитетска наставна 
литература; 

18.3 Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта 
да се рукопис „Фудбал-техника и тактика“, аутора др Слободана 
Горановића, др Топлице Стојановића и др Жељка Секулића објави 
као универзитетска наставна литература; 

18.4  Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта 
да се рукопис „Антропомоторика“, аутора Душана Перића и Борка 
Петровића објави као универзитетска наставна литература;  

18.5 Наставно-научног вијећа Филолошког факултета да се рукопис 
„Српска средњовјековна књижевност“, аутора др Славице 
Васиљевић Илић објави као универзитетска наставна литература; 

 
19. Разматрање Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Машинског 

факултета у вези расписаног Конкурса од 03.07.2014. године за избор 
наставника за ужу научну област Производно машинство; 
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20. Разматрање Жалбе Невене Ћирковић на поступак рангирања и 
провођења квалификационог испита на Комбинованом студијском 
програму II циклуса Очување и одржива употреба генетичких ресурса; 
 

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 321-176.     
                                                                                            
                                                                                 
                     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 
                                                                                                           Р Е К Т О Р 
                                                                                               Проф. др Станко Станић 
 

   


