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Број: 02/04-3.394-50/15 
Дана, 16.02.2015. године 
 

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

39. СЈЕДНИЦУ СЕНАТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  

 
ЗА ЧЕТВРТАК  19.02.2015. 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 37. сједнице Сената 
Универзитета одржане 29.01.2015. године;  
 

2. Разматрање Приједлога измјена и допуна Статута Универзитета у Бањој Луци; 
 

3. Разматрање Приједлога акционог плана Универзитета у Бањој Луци у 
2015. години; 
 

4. Разматрање приједлога Елабората Наставно-научног вијећа Рударског 
факултета о оправданости извођења Студијског програма геолошко 
инжењерство; 
 

5. Разматрање приједлога Елабората Наставно-научног вијећа Економског 
факултета о оправданости оснивања и о оснивању Алумни центар 
дипломираних студената, магистара и доктора економских наука 
Економског факултета Универзитета у Бањој Луци; 
 

6. Разматрање Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Економског 
факултета за организовање Љетне школе Економског факултета 
Универзитета у Бањој Луци у академској 2014/2015. години; 
 

7. Разматрање Закључка Наставно-научног вијећа Пољопривредног 
факултета о измјени и допуни Одлуке Сената Универзитета о измјени и 
допуни Одлуке о формирању катедри Универзитета у Бањој Луци и 
распореду предмета предмета по тим катедрама, број: 02/04-3.2084-5/14 од 
19.06.2014. године; 



 
8. Разматрање Закључка Наставно-научног вијећа Пољопривредног 

факултета о измјени и допуни Одлуке о матичности 
факултета/Академије умјетности и студијских програма Универзита у 
Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и 
умјетничка поља и уже научне и умјетничке области – пречишћен текст; 

 
9. Разматрање приједлога одлука Наставно-научног вијећа Природно-

математичког факултета о измјени и допуни наставних планова на: 
9.1   Студијском програму математике и информатике; 
9.2   Студијском програму биологије; 
9.3   Студијском програму екологије и заштити животне средине; 
9.4   Студијском програму физике; 
9.5   Студијском програму хемије; 
9.6   Студијском програму географије; 
9.7   Студијском програму техничко васпитање и информатика; 
 

10. Доношење одлука: 
10.1       на Економском факултету: 
10.1.1 о разрјешењу и именовању шефа Катедре за квантитативну 

анализу и информатику; 
 
10.2  на Медицинском факултету: 
10.2.1   о именовању шефа Катедре за оторинларингологију; 
10.2.2   о именовању шефа Катедре за офталмологију; 
10.2.3   о именовању шефа Катедре за гинекологију и акушерство; 
10.2.4   о именовању шефа Катедре за педијатрију; 
10.2.5   о именовању шефа Катедре за хирургију; 

            10.2.6   о именовању шефа Катедре за физикалну медицину и   
                          рехабилитацију; 

10.2.7   о именовању шефа Катедре за дерматовенерологију; 
10.2.8   о именовању шефа Катедре за инфективне болести; 
10.2.9   о именовању шефа Катедре за психијатрију; 
10.2.9.1 Приговор проф. др Марије Бургић – Радмановић на Приједлог   

Наставо-научног вијећа Медицинског факултета  о избору  шефа 
катедре за Психијатрију; 

10.2.10 о именовању шефа Катедре за радиологију и нуклеарну медицину; 
10.2.11  о именовању шефа Катедре за физиологију; 
10.2.12   о именовању шефа Катедре за фармакологију, клиничку   
              фармакологију, фармакокинетику и токсикологију; 
10.2.13   о именовању шефа Катедре за судску медицину; 
10.2.14   о именовању шефа Катедре за хуману генетику; 
10.2.15   о именовању шефа Катедре за анатомију; 
10.2.16   о именовању шефа Катедре за ортопедију вилица; 
10.2.17 о именовању шефа Катедре за пародонтологију и оралну  

медицину; 
10.2.18   о именовању шефа Катедре за болести зуба и ендодонцију; 
10.2.19 о именовању шефа Катедре за дјечију и превентивну  

стоматологију; 
10.2.20   о именовању шефа Катедре за стоматолошку протетику; 



 
 

 

 
 

10.2.21   о именовању шефа Катедре за фармакогнозију; 
10.2.22   о именовању шефа Катедре за патолошку анатомију; 
10.2.23   о именовању шефа Катедре за хистологију и ембриологију; 
10.2.24   о именовању шефа Катедре за патолошку физиологију; 
10.2.25   о именовању шефа Катедре за фармацеутску хемију; 
10.2.26   о именовању шефа Катедре за фармацеуску технологију; 
10.2.27   о именовању шефа Катедре за породичну медицину; 
 

11. Разматрање Приједлога Факултета физичког васпитања и спорта о 
организовању Организационог одбора 11. Европског ФИЕП-а конгреса 
који ће се одржати у периоду од 14 до 18.09.2016. године у Бањој Луци; 

 
12.     Доношење одлуке о избору у наставничка и сарадничка звања на: 
 
12.1      АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ: 
12.1.1 за избор мр Данка Бркића у звање редовног професора за ужу умјетничку 

област Сликарство, на наставним предметима: Цртање 1 и 2, Сликање 1, 2, 3 и 
4, Сликање изборни 1, 2, 3 и 4; Сликарске технике и материјали 1, 2, 3 и 4; 
Зидно сликарство 1 и 2; Зидно сликарство изборни 1 и 2; Иконописање 
изборни 1 и 2; Сликарство – методе умјетничког истраживања 1 и 2 и 
Сликарство изборни 1 и 2; 

12.1.2 за избор мр Лидије Пајић у звање доцента за ужу умјетничку област Глума, на 
наставним предметима Техника гласа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8; 

 
12.2       АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.2.1 за избор др Дијане Симовић у звање доцента за ужу научну област Урбанизам 

и просторно планирање; 
12.2.2   за избор Сање Туцикешић, ма у звање вишег асистента за ужу научну област 

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

 
12.3       МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.3.1 за избор др Милке Мавија у звање ванредног професора за ужу научну област 

Офталмологија; 
12.3.2 за избор др Сање Гњато у звање доцента за ужу научну област Стоматолошка 

протетика; 
12.3.3 за избор др Душана Милеуснића у звање доцента за ужу научну област 

Онкологија и радиотерапија; 
12.3.4 за избор мр Божане Бабић у звање вишег асистента за ужу научну област 

Патологија; 
 
12.4       ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.4.1 за избор Санде Гверо, ма у звање вишег асистента за ужу научну област 

Радно и социјално право, на наставном предмету Радно и социјално право; 
 
 
13. Доношење одлука о давању сагласности на Извјештај Комисије о 

урађеној докторској дисертацији на: 
 
 



13.1      МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
13.1.1  за мр Радмилу Арбутина на тему: „Утицај ксеростомије као нусспојаве 

примјене антихипертензива на појаву и развој ерозних промјена на зубима“, 

13.2       ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
13.2.1  за мр Јелену Граховац на тему: „Правни аспекти несаобразности робе у праву 

међународне трговине“; 
13.2.2  за мр Далибора Пејаковића на тему: „Правни аспекти накнаде штете из 

осигурања у међународном превозу робе“; 

13.3        ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
13.3.1  за мр Славојку Бештић - Бронза на тему: „Уједињене Њемачке и 

југословенско јавно мнење“; 

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

14.1        ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
14.1.1  за мр Љиљану Танасић на тему: „Трансферне цијене као детерминанта 

финансијског и пореског положаја повезаних правних лица“; 
14.1.2  за мр Огњена Ерића на тему: „Утицај инвестиција Европске уније на развој 

Западног Балкана“;  
 
14.2        МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
14.2.1  за мр Сашу Јунгића на тему: „Значај примјене инхибитора ангиогенезе у 

лијечењу метастатског колоректалног карцинома“; 
14.2.2  за мр Далибора Врањеша на тему: „Значај експресије фактора некрозе тумора 

алфа, интерлеукина 1 и матрикс металопротеиназе 9 код хроничне упале 
средњег уха са холестеатомом“; 

 
14.3        ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
14.3.1  за мр Ђемалудина Мутапчића на тему: „Различитости у породичноправним 

односима у правним системима у Босни и Херцеговини“; 
 
14.4        ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
14.4.1  за мр Душка Поповића на тему: „Феномен наде у филозофији Ернста Блоха“; 
14.4.2  за мр Јелену Круљ-Драшковић на тему: „Могућности и домети усвајања 

мултикултурних вриједности у образовању и васпитању“; 
14.4.3  за мр Зорана Плаића на тему: „Педагошке вриједности и методички поступци 

стваралачког учења у разредној настави“; 
14.4.4 за мр Аземину Дурмић на тему: „Циљеви студената, универзитетска клима и 

амбијент оцјењивања у настави“; 
14.45    за мр Рефика Трумбића на тему: „Мотивација у настави и интерперсонални 

однос ученика и наставника“; 
 

15. Разматрање закључака Управног одбора Универзитета у Бањој Луци о: 
15.1 Уговору између Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета 

Универзитета у Бањој Луци и Норвешког универзитета за науку и 
технологију – Одјељење за урбани дизајн и планирање; 



 
 

 

 
 

15.2  Споразуму о наставно-научној и техничкој сарадњи између 
Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци и партнера у 
TEMPUS пројекту „AGRIVOC“; 

16. Разматрање: 
16.1 Захтјева др Слободана Бунића за преиспитивање Одлуке Сената 

Универзитета  број: 02/04-3.4730-22/14 од 25.12.2014. године; 
16.2  Захтјева мр. сц Братислава Теиновића за преиспитивање одлука Сената 

Универзитета  број: 02/04-3.4730-38/14, број: 02/04-3.4730-36/14, број: 
02/04-3.4730-37/14 и број: 02/04-3.4730-39/14 од 25.12.2014. године; 
 

17. Разматрање Приговора др Александре Фигурек по расписаном конкурсу 
за избор наставника за ужу научну област Економика пољопривреде и 
рурални развој на Пољопривредном факултету; 
 

18. Разматрање Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Филозофског 
факултета да се рукопис „Социјална психологија етничког индентитета“, 
аутора др Владимира Турјачанина  објави као универзитетска наставна 
литература; 
 

19. Разматрање Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Факултета 
физичког васпитања да се рукопис „Метријске карактеристике тестова 
за процјену антропомоторичких способности средњошколаца“, аутора др 
Миленка Војводића  објави као универзитетска наставна литература; 
 

20. Разматрање Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Медицинског 
факултета да се рукопис „Фармакологија ренини – ангиотензин система“ 
аутора проф. др Рајка Игића објави као универзитетска наставна 
литература;  
 

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 
 

 


