
 
 

 

 

Број: 02/04-3.2688/17 
Дана, 21.09.2017. године 
 

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

 
15. СЈЕДНИЦУ  

СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  
        
 

ЗА ЧЕТВРТАК, 28.09.2017. 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 14. сједнице Сената 

Универзитета одржане 07.09.2017. године; 
 
2. Доношење Одлуке о разрјешењу и избору новог члана Сената Универзитета у 

Бањој Луци из реда студената; 
 
3. Разматрање: 

3.1 Приједлога правилника о условима и поступку додјељивања звања и 
правима професора емеритуса; 

3.2 Приједлога о поступку провјере оригиналности завршних радова 
студената на II и III циклусу студија Универзитета у Бањој Луци; 

3.3 Упутства о спровођењу процедура конкурса избора у наставничка и 
сарадничка звања на Универзитету у Бањој Луци; 

4. Разматрање анализе уписа студената у прву годину I и II циклуса студија на 
Универзитету у Бањој Луци у академској 2017/2018. години и припреме за 
трећи уписни рок; 

5. Разматрање приједлога измјена и допуна Одлуке о одговорним наставницима 
и сарадницима на I, II и III циклусу студија у школској 2017/2018. години и 
разматрање Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о одговорним 
наставницима и сарадницима на Комбинованом студију II циклуса 
„Енергетска ефикасност у зградарство“ у школској 2017/2018. години; 
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6. Разматрање Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Медицинског 
факултета о поновном лиценцирању Студијског програма фармација 
Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, број: 18/3.418/17 од 
23.05.2017. године; 

7. Разматрање приједлога за измјене Правилника о областима образовања; 

8. Разматрање приједлога Одлуке о проглашењу конкурса неуспјелим: 

8.1. за ужу умјетничку област Драматургија на Академији умјетности; 
8.2. за ужу научну области Новинарство на Факултету политичких наука; 

9. Утврђивање Приједлога за измјене и допуне Одлуке о измјенама и допунама 
Одлуке о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину 
I, II и III циклуса студија у академској 2017/18. години на јавним 
високошколским установама-проширење листе; 

10. Разматрање приједлога Одлука: 

10.1. Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског 
факултета о измјени и допуни наставног плана другог циклуса студија 
студијског програма Грађевинарство; 

10.2. Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука о измјени и 
допуни наставног плана и програма првог циклуса студијског програма 
Социологија; 

10.3. Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског 
факултета о измјени и допуни наставног плана другог циклуса 
Комбинованог студијског програма другог циклуса академских студија 
„Енергетска ефикасност у зградарству“ 

11. Разматрање приједлога Одлуке Наставно-научног вијећа Филозофског 
факултета о разврставању предмета по ужим научним областима; 

 
12. Доношење Одлуке о расписивању конкурса за избор у академска звања;  

 
13. Разматрање приједлога одлука Наставно-научног вијећа Филозофског 

факултета:  
13.1. о разрјешењу дужности доц. др Светлане Боројевић шефа катедре за 

Психологију; 
13.2. о именовању доц. др Синише Лакића за шефа катедре за Психологију; 

 
14. Доношење одлука о избору у наставничка и сарадничка звања на:  

14.1.  АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ: 

14.1.1. за избор мр Јелене Каришик у звање редовног професора за ужу научну област 
Сликарство; 

14.1.2. за избор Душана Урошевића у звање асистента за ужу научну област 
Репродукција музике; 
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14.2.  ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

14.2.1. за избор др Душка Шњеготе у звање редовног професора за ужу научну област 
Рачуноводство и ревизија; 

14.2.2. за избор др Предрага Гајића у звање ванредног професора за ужу научну област 
Рачуноводство и ревизија; 

14.2.3. за избор Драгане Прерадовић, ма, у звање вишег асистента за ужу научну област 
Пословна информатика; 

 

14.3.  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

14.3.1. за избор др Дине Косића у звање доцента за ужу научну област Аутоматика и 
роботика; 

 

 

 

14.4. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
14.4.1. за избор др Весне Рајчевић у звање ванредног професора за ужу научну област 

Физичка географија; 
14.4.2. за избор др Дијане Михајловић у звање доцента за ужу научну област 

Неорганска и нуклеарна хемија; 
14.4.3. за избор др Биљане Војводић у звање доцента за ужу научну област 

Математичка анализа и примјене; 
14.4.4. за избор др Дејана Дмитровића у звање доцента за ужу научну област Екологија, 

заштита биодиверзитета; 
 
14.5.      РУДАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
14.5.1. за поновни избор мр Љубице Фигун у звање вишег асистента за ужу научну 

област Површинска експлоатација минералних сировина; 
14.5.2. за поновни избор мр Љубице Фигун у звање вишег асистента за ужу научну 

област Подземна експлоатација минералних сировина; 
 
14.6.     ТЕХНОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
14.6.1. за поновни избор мр Наташе Лакић-Каралић у звање вишег асистента за ужу 

научну област Прехрамбене технологије намирница биљног поријекла; 
 
14.7.  ФАКУЛТЕТУ БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА:  

14.7.1. за избор др Гојка Шеткe у звање вишег асистента за ужу научну област 
Организација и послови полиције; 

14.7.2. за избор мр Предрага Поповића у звање вишег асистента за ужу научну област 
Криминалистичка тактика; 

14.7.3. за избор Милице Сикимић у звање асистента за ужу научну област Безбједносне 
науке; 

 
14.8. ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
14.8.1. за поновни избор мр Дарка Ратковића у звање вишег асистента за ужу научну 

област Методика разредне наставе; 
14.8.2. за неизбор мр Љиљане Крнета у звање наставника за ужу научну област Општа 

психологија; 
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14.9. ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
14.9.1. за избор др Massimiliano Malavasi у звање доцента за ужу научну област 

Специфични језици-италијански језик. 
 
15. Доношење одлука о давању сагласности на Извјештај комисије о урађеној   

докторској дисертацији на: 
 
15.1. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
15.1.1.  за мр Горана Шукала на тему: „Популационо-еколошке одлике и морфолошка 

варијабилност бјелоушке (Natrix natrix) и рибарице (Natrix tessellata) на 
подручју сјеверозападног дијела Републике Српске“; 

15.1.2.  за мр Ирину Миловац на тему: „Идентификација и карактеризација генетичких 
полиморфизама асоцираних са синдромом иритабилног колона“; 

 
 
15.2.   ТЕХНОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
15.2.1. за мр Драженка Бијелића на тему: „Развој оптималног модела управљања 

комуналним отпадом за Бањалуку примјеном процјене животног циклуса“; 
 
15.3.   ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
15.3.1. за мр Сању Партало на тему: „Развој пријатељства предшколске дјеце у 

институционалном васпитању“; 
 
15.4.   ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
15.4.1. за мр Ратка Кнежевића на тему: „Ирски национални идентитет у поетском 

стваралаштву Вилијама Батлера Јејтса“; 
 
16. Доношење одлука о давању сагласности на Извјештај комисије о оцјени 

подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на:   

 
16.1. ТЕХНОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
16.1.1 за мр Ранку Радић на тему: „Карактеризација и утврђивање поријекла 

респирабилних честица у ваздуху урбане средине примјеном рецепторских 
модела“; 

 
16.2.   ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА: 
16.2.1. за мр Љубинку Лазић на тему: „Теоријско-методска обиљежја социјалног рада са 

малољетним преступницима у Републици Српској“; 
 
16.3.   ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
16.3.1. за мр Сњежану Кевић-Зрнић на тему: „Утицај примјене метода учења на 

мотивацију постигнућа ученика и њихово вредновање наставе“; 
 
17. Доношење Одлуке о измјени Одлуке, број: 20/3.968-986/16 од 03.10.2016. 

године, о именовању Комисије за писање Извјештаја за оцјену подобности 
кандидата и теме за израду докторске дисертације мр Драгане Петровић на 
тему “Нови приступ повећању енергетске ефикасности система напајања“;  

 

 

 




