
 
 

 

 

Број: 02/04-3.183/18 

Дана, 18.01.2018. године 

 

На основу члана 4. став 1. Пословника о раду Сената Универзитета у Бањој Луци, 

с а з и в а м 

 

19. СЈЕДНИЦУ  

СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  

        

 

ЗА ЧЕТВРТАК, 25.01.2018. 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 18. сједнице Сената 

Универзитета одржане 21.12.2018. године; 

 

2. Доношење Одлуке: 

2.1. о разрјешењу чланова Сената Универзитета - представника студената; 

2.2. о верификацији мандата чланова Сената Универзитета-  представника 

студената; 

2.3. о верификацији мандата члана Сената Универзитета представника 

Електротехничког факултета; 

 

3. Разматрање оставке члана Етичког комитета Универзитета у Бањој Луци и 

доношење Одлуке о именовању новог члана Етичког комитета; 

 

4. 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 зградарству“ у школској 2017/2018. години; 

 

5. Утврђивање Приједлога плана уписа студената у академској 2018/2019. 

години; 

 

6. Разматрање Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Архитектонско-

грађевинско-геодетског факултета о измјенама и допунама Одлуке о 

матичности факултета/Академије умјетности и студијских програма 



 
 

2 
 

Универзитета у Бањој Луци за научна и умјетничка поља и уже научне и 

умјетничке области; 

 

7. Разматрање Приједлога Наставно-научног вијећа Шумарског факултета  

Универзитету у Бањој Луци за оснивање Института за шумарство и прераду 

дрвета у саставу Шумарског факултета и Елабората о оснивању Института за 

шумарство и прераду дрвета; 

 

8. Разматрање приједлога Наставно-научног вијећа Економског факултета о 

допуни назива Елабората о оправданости оснивања Алумни центра 

дипломираних студената, магистара и доктора економских наука Економског 

факултета Универзитета у Бањој Луци; 

 

9. Разматрање приједлога Одлукa: 

9.1. Наставно-научног вијећа Медицинског факултета о именовању руководиоца III 

циклуса докторских студија биомедицинских наука; 

9.2. Наставно-научног вијећа Медицинског факултета о именовању руководиоца II циклуса 

мастер студија Здравствене његе; 

9.3 Наставно - научног вијећа Технолошког факултета о именовању руководиоца 

студијског програма првог циклуса студија Хемијско инжењерство и технологије; 

9.4 Наставно - научног вијећа Технолошког факултета о именовању руководиоца 

студијског програма другог циклуса студија Хемијско инжењерство и технологије; 

9.5 Наставно - научног вијећа Технолошког факултета о именовању руководиоца 

студијског програма првог циклуса студија Прехрамбене технологије; 

9.6 Наставно - научног вијећа Технолошког факултета о именовању руководиоца 

студијског програма другог циклуса студија Прехрамбено инжењерство; 

9.7  Наставно - научног вијећа Технолошког факултета о именовању руководиоца 

студијског програма првог циклуса студија Текстилно инжењерство; 

9.8. Наставно-научног вијећа Филолошког факултета о разрјешењу руководиоца 

Студијског програма италијанског језика и књижевности; 

9.9. Наставно-научног вијећа Филолошког факултета о именовању руководиоца Студијског 

програма италијанског језика и књижевности; 

 

10. Разматрање приједлога одлука: 

10.1.Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског  факултета  

о именовању шефа Катедре за геодезију;  

10.2 Наставно-научног вијећа Машинског факултета о именовању шефа Катедре за хидро 

и термоенергетику; 

10.3.  Наставно-научног вијећа Машинског факултета о именовању шефа Катедре за 

термотехнику; 

10.4.  Наставно-научног вијећа Медицинског факултета о именовању шефа Катедре за 

радиолошку технологију; 

10.5.  Наставно-научног вијећа Медицинског факултета о именовању шефа Катедре за 

сестринство; 

 

11. Разматрање Приједлога Одлуке Наставно-научног вијећа Медицинског факултета да 

се конкурс за ужу научну област Радиологија прогласи неуспјелим;  

 

12. Доношење Одлуке о расписивању конкурса за избор у академска звања; 
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13. Доношење одлука о избору у наставничка и сарадничка звања на:  
13.1.  АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ: 

13.1.1.за избор др Злате Марјановић у звање доцента за ужу научну област 

Етномузикологија на предметима Етномузикологија 1-8 (главни предмет); 

Етнокореологија 1-8; Традиционални музички инструменти 1-4; 

Традиоционално народно пјевање 1-4; Музички фолклор 1 и 2; 

Етномузикологија 1  и 2 и Етнокореологија 1 и 2; 

13.1.2 о неизбору Виде Брђанин у звање доцента на ужу умјетничку област Снимање на 

наставним предметима Фотографија 1-8 и Фотографија I и II; 

 

13.2.  АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО- ГЕОДЕТСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

13.2.1. за избор др Огњена Шукала у звање доцента за ужу научну област 

Архитектонско пројектовање; 

 

13.3  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

13.3.1. за избор др Младена Кнежића у звање доцента за ужу научну област 

Електроника и електронски системи; 

13.3.2. за избор мр Ђорђа Лекића у звање вишег асистента за ужу научну област 

Електроенергетика; 

13.3.3. за избор мр Предрага Мршића у звање вишег асистента за ужу научну област 

Електроенергетика; 

13.3.4 за избор Данијеле Бањац у звање вишег асистента за ужу научну област 

Рачунарска наука; 

 

13.4  МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

13.4.1 за избор др Милана Тице у звање ванредног професора за ужу научну област 

Машинске конструкције, на наставним предметима Машински елементи I, 

Машински елементи II, Основе конструисања, Развој производа, Иновације и 

патенти и Еко дизајн; 

 

13.5  МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

13.5.1. за избор др Александра Јаковљевића у звање редовног професора за ужу научну 

област Хирургија; 

13.5.2. за избор др Адриане Арбутина у звање доцента за ужу научну област Ортопедија 

вилица; 

13.5.3. за избор др Жељке Којић у звање доцента за ужу научну област Пародонтологија 

и орална медицина; 

13.5.4. за избор др Ирене Кузмановић Радман у звање доцента за ужу научну област 

Болести зуба; 

13.5.5. за избор мр Дејана Ђурђевића у звање вишег асистента за ужу научну област 

Максилофацијална хирургија; 

13.5.6. за избор мр Анђелке Рачић у звање вишег асистента за ужу научну област 

Фармацеутска технологија и козметологија; 

13.5.7. за избор др Боже Кривокуће у звање редовног професора за ужу научну област 

Хирургија; 

  13.5.8. за избор др Јована Ћулума у звање редовног професора за ужу научну област 

Хирургија; 

  13.5.9. за избор др Дарка Јовића у звање ванредног професора за ужу научну област 

Хирургија; 
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 13.5.10. за избор др Миланка Максића у звање доцента за ужу научну област 

Хирургија; 

 

13.6  ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ 

13.6.1  за избор др Јелене Ћеранић у звање ванредног професора за ужу научну област 

Ауторско право и право индустријске својине на наставном предмету Право 

интелектуалне својине; 

 Изјашњење Правног факултета Универзитета у Бањој Луци у вези са Закључком 

Сената Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04-3.3699-36/17 од 21.12.2017. 

године. 

 Закључак Сената Универзитета у Бањој Луци од 21.12.2017. године. 

13.6.2 за избор Ирене Радић у звање сарадника за ужу научну област Пословно 

 (трговинско) право и право друштава; 

 

13.7 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

13.7.1. за поновни избор др Зорана Рајилића у звање ванредног професора за ужу 

научну област Физика кондензоване материје (укључујући физику чврстог 

тијела, суперпроводност); 

13.7.2. за избор др Горана Шукала у звање доцента за ужу научну област Зоологија; 

13.7.3. за избор Тање Пљеваљчић у звање асистента за ужу научну област Биљне науке, 

ботаника; 

 Жалба Ренате Алишић, Наташе Лукић и Невене Шушкало  

 Одговор Комисије на Жалбу 

13.7.4. за избор Биљане Радусин Сопић у звање асистента за ужу научну област 

Микробиологија, биологија ћелије; 

 

13.8 ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ: 

13.8.1 за избор др Гордане Роквић у звање ванредног професора за ужу научну област 

Економика пољопривреде и рурални развој; 

13.8.2 за избор Миреле Кајкут Зељковић, ма у звање вишег асистента за ужу научну 

област Пољопривредна биотехнологија и биотехнологија хране за предмете: 

Основе биљне биотехнологије, Биотехнологија у хортикултури, Биљна 

биотехнологија, Биолошке методе оплемењивања биљака и Биотехнологија у 

воћарству; 

13.8.3 за избор Тање Крмпот, ма у звање вишег асистента на ужу научну област 

Пољопривредна биотехнологија и биотехнологија хране за предмете: Генетика, 

Генетика биљака, Оплемењивање воћака и винове лозе и Оплемењивање 

хортикултурних биљака; 

13.8.4 за избор Ђурђа Хајдера, ма у звање вишег асистента за ужу научна област Наука 

о земљишту, за предмете Агрометеорологија са климатологијом Примјена ГИС-а 

у пољопривреди и Примјена ГИС-а у управљању земљишних и водним 

ресурсима; 

 

13.9. ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА: 

13.9.1. за избор др Александра Јанковића у звање доцента за ужу научну област 

Теоријска социологија; 

 

13.10. ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

13.10.1.за избор др Данијеле Мајсторовић у звање редовног професора за ужу научну 

област Специфични језици-енглески језик на наставним предметима Савремени 
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енглески језик 5, Савремени енглески језик 6, Морфологија енглеског језика, 

Текстуална анализа и Прагмалингвистика; 

 Закључак са 18. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци;  

13.10.2.за избор Тијане Поповић, ма у звање вишег асистента за ужу научну област 

Специфичне књижевности – англоамеричка књижевност на наставним 

предметима Средњовјековна енглеска књижевност, Енглеска књижевност 

ренесансе, Шекспир и Енглеска књижевност модернизма; 

 

 

13.11  ФАКУЛТЕТУ БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА: 

13.11.1 за избор др Жане Врућинић у звање доцента за ужу научну област 

Криминалистичка тактика, методика и оператива, за предмете 

„Криминалистичка психологија и Малољетничка делинквенција“; 

 Примједба др Николине Грбић Павловић на Извјештај Комисије за избор 

наставника за ужу научну област Криминалистичка тактика, методика и 

оператива, за предмете „Криминалистичка психологија и Малољетничка 

делинквенција“; 

 Одговор Комисије на примједбе др Николине Грбић Павловић; 

13.11.2 за избор др Велибора Лалића у звање доцента за ужу научну област 

 Безбједносне  науке; 

 

13.12.  ШУМАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

13.12.1.за поновни избор мр Данијеле Петровић у звање вишег асистента за ужу научну 

област Коришћење шумских ресурса; 

 

14.   Доношење одлука о давању сагласности на Извјештај комисије о урађеној   

 докторској дисертацији на: 

14.1   ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ: 

14.1.1 за мр Наду Завишић под насловом „Генетички диверзитет дивље крушке (Pyrus 

 communis L.) на подручју бањалучке регије;  

 

15.   Доношење одлука о давању сагласности на Извјештај комисије о оцјени 

 подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на:   

15.1. ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

15.1.1 за мр Синишу Ракиту на тему „Побољшање успјешности пословања предузећа 

на основу увођења концепта одрживог развоја“; 

15.1.2 за мр Младена Гајића на тему „Стратегијско управљање набавком у функцији 

стварања вриједности пословних ентитета“; 

 

15.2. МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

15.2.1. за мр Борислава Бајића на тему „Неравномјерност обртног момента на излазу из 

мотора сус“; 

 

15.3. МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

15.3.1. за мр Синишу Вујмиловића на тему „Функционална магнетна резонанца у 

објективизацији процјене доживљаја бола код хроничног болног синдрома“; 

15.3.2. за мр Аднана Мушановића на тему „Прогностичка вриједност артеријског 

крвног притиска у предикцији хипертрофије лијеве коморе миокарда код 

пацијената на хемодијализи“; 

 

15.4. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
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15.4.1. за мр Сашу Милинковића на тему „Туристичка валоризација развојних 

потенцијала Бање Слатине“; 

 

15.5. ТЕХНОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

15.5.1. за мр Мирка Петковића на тему „Утицај дестилационог реза хидрокрекованих 

базних уља на оксидациону стабилност турбинских уља“; 

15.5.2  за мр Бошка Петковића на тему „Утицај услова чувања на физичко-хемијске 

промјене плодова крушке сорти: Виљамовка, Фетелова, Конферанс и Красанка 

са подручја Поткозарског региона“  

 

16.  Доношење Одлуке о именовању Комисије за оцјену урађене докторске    

 дисертације мр Андреје Фигурек под називом: „Улога фибробластног 

 фактора раста 23 у раној дијагностици поремећаја метаболизма минерала и 

 коштане масе у хроничној бубрежној болести; 
 

17. Разматрање: 

17.1. Одлуке Наставно-научног вијећа Машинског факултета да се уџбеник 

„Уљна хидраулика и пнеуматика“ аутора проф. др Дарка Кнежевића, 

проф. др Драгана Шешлије, проф. др Александра Милашиновића и 

Саше Лалоша, ма објави као универзитетска наставна литература; 

17.2. Одлуке Наставно-научног вијећа Машинског факултета да се уџбеник 

„Наука о материјалима – Књига 1“ аутора проф. др Ранка Зрилића и 

проф. др Драгослава Добраша објави као универзитетска наставна 

литература; 

 

18. Разматрање Закључка Вијећа комбинованог студијског програма другог  

циклуса академских студија „Очување и одржива употреба генетичких ресурса 

Универзитета у Бањој Луци“ о усвајању примједби на Правила о извођењу 

комбинованих студијских програма II и III циклуса академских студија; 

 

19. Разматрање Стратегија интернационализације Универзитета у Бањој Луци и 

Индикатора интернационализације; 

 

20.  Разматрање приједлога о закључивању споразума: 
 20.1  о сарадњи Свеучилишта у Загребу и Универзитета у Бањој Луци. 

 20.2  о сарадњи Свеучилишта у Ријеци и Универзитета у Бањој Луци. 

 

21. Разматрање Закључка Електротехничког факултета Универзитета у Бањој   

Луци, број: 20/3.1536-1541/17 од 27.12.2017. године, о приједлогу за надокнаду 

наставе у зимском семестру академске 2017/18. године; 

22.  Разматрање Закључка Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, 

    број: 15/3.2304-7.1/17 од 21.12.2017. године о приједлогу да поступак 

утврђивања   плагијата буде уређен посебним актом за сваку научну област; 

23. Разматрање Молбе мр Раме Халилагића за продужење рока за израду докторске 

дисертације од називом „Истраживање побољшања ефикасности кочења 

моторних возила“; 

24. Разматрање Извјештаја Централне изборне комисија о студентским изборима за 

избор чланова Студентског парламента и студената представника у наставно-

научна/Умјетничко вијеће факултета/Академије умјетности на Универзитету у 

Бањој Луци;  
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25. 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 

                                                                                       В.Д.  Р Е К Т О Р А 

                Проф. др Радослав Гајанин 


