
 

 

Број: 02/04-3.189/17 
Дана, 15.02.2017. године 
 
На основу члана 4. став 1. Пословника о раду Сената Универзитета у Бањој Луци,            
с а з и в а м 

 
8. СЈЕДНИЦУ СЕНАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  
 

      ЗА ЧЕТВРТАК, 23.02.2017. 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 7. сједнице Сената 
Универзитета одржане 26.01.2016. године;  
 

2.  Усвајање измјена и допуна Статута Универзитета у Бањој Луци; 
- Сагласност Министарства просвјете и културе на Приједлог измјена и допуна 

Статута, број: 07.050/612-20/17 од 03.02.2017.године; 
 

3. Доношење Одлуке о формирању Привременог Наставно-научног вијећа 
Факултета безбједносних наука; 

 
4. Доношење Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о одговорним наставницима 

и сарадницима на I, II и III циклусу студија у школској 2016/2017. години; 
 
5.  Разматрање Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Економског 

факултета о усвајању Елабората о оправданости оснивања Института 
економских наука као подорганизационе јединице у саставу Економског 
факултета Универзитета у Бањој Луци; 

 
6. Доношење Одлуке о расписивању конкурса за избор у наставничка и  

сарадничка звања; 
 
7.  Разматрање Иницијативе Наставно-научног вијећа Економског факултета за   

измјену одредбе члана 25. Правилника о поступку и условима избора 
наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци; 

 
8. Доношење одлукe о именовању руководиоца студијског програма Новинарство 

и комуникологија на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој 
Луци; 

 



 
 

 

 
 

9. Доношење одлука о избору у наставничка и сарадничка звања на:  
 
9.1. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.1.1  за избор др Малине Чворо у звање доцента за ужу научну област Архитектонско 

пројектовање; 
 Приговор мр Драгице Арнаутовић-Аксић; 
 Изјашњење Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског 

факултета по изјављеном Приговору;  

9.1.2  за избор др Дубравка Алексића у звање доцента за ужу научну област Урбанизам 
и планирање простора; 

 
9.2. ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.2.1. за избор др Тамаре Стојановић  у звање ванредни професор за ужу научну област 

Пословне финансије; 
9.2.2.  за избор др Тајане Сердар Раковић у звање доцента за ужу научну област 

Пословне финансије; 
9.2.3.  за избор др Драгана Миловановића у звање доцента за ужу научну област 

Менаџмент; 
9.2.4.  за избор др Бранке Золак Пољашевић у звање доцента за ужу научну област 

Менаџмент; 
 
9.3.   ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.3.1  за избор др Љубише Прерадовића у звање редовног професора за ужу научну   

област „Рачунарске науке“; 
9.3.2 за избор др Алексејa Аврамовићa у звање доцента за ужу научну област „Општа 

електротехника“; 
9.3.3  за избор Јована Галића у звање вишег асистента за ужу научну област 

„Телекомуникације“; 
 
9.4. МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.4.1  за избор др Мире Спремо у звање ванредног професора за ужу научну област 

Психијатрија; 
9.4.2 за избор др Верице Петровић у звање доцента за ужу научну област Породична 

медицина; 
9.4.3 за избор др Сузане Савић у звање доцента за ужу научну област Породична 

медицина; 
9.4.4  за избор др Славе Сукаре у звање доцента за ужу научну област Дјечија и 

превентивна стоматологија; 
9.4.5  за избор мр Дарије Кнежевић у звање вишег асистента за ужу научну област 

Сестринство II;  
9.4.6 за избор мр Биљане Лакић у звање вишег асистента за ужу научну област 

Породична медицина; 
 
9.5.    ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.5.1. за избор др Небојше Савића у звање ванредног професора за ужу научну област 

Рибарство; 
 
9.6.  ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.6.1 за избор др Дарка Радића у звање ванредног професора за ужу научну област 

Грађанско право и Грађанско процесно право, на наставне предмете Облигационо 
право и Породично право; 



 
 

 

 
 

9.6.2  за избор Босиљке Чубриловић у звање асистента за ужу научну област Грађанско 
право и Грађанско процесно право; 

 
9.7. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.7.1  за избор др Славице Сладојевић у звање редовног професора за ужу научну 

област Аналитичка хемија; 
9.7.2  за избор др Звјездане Сандић у звање доцента за ужу научну област Неорганска и 

нуклеарна хемија; 
9.7.3  за поновни избор Александра Јањића у звање вишег асистента за ужу научну 

област Алгебра и геометрија; 
 
9.8. ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА:  
9.8.1 за избор др Весне Шућур Јањетовић у звање ванредног професора за ужу научну 

област Теорија и методологија социјалног рада; 
9.8.2 за поновни избор мр Оливере Грбић у звање вишег асистента за ужу научну 

област Теорија и методологија социјалног рада; 
 
9.9. ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ:  
9.9.1  за избор др Славице Васиљевић у звање редовног професора за ужу научну област 

Специфичне књижевности на наставним предметима: Српска средњовијековна 
књижевност I, Српска средњовијековна књижевност II; Историја српске културе; 

9.9.2  за избор др Емира Мухића у звање доцента за ужу научну област Специфични 
језици-енглески језик на наставним предметима Савремени енглески јeзик 8, 
Фенологија енглеског језика, Концептуални приступи значењу, Говор и изговор 
енглеског језика, Култура англофоних земаља; 

 9.9.3  за избор др Драгане Лукајић у звање доцента за ужу научну област Специфични 
језици- француски језик на наставним предметима Француски језик 1, Француски 
језик 2, Француски језик 3, Француски језик 4, Француски језик 5, Француски 
језик 6; 

 9.9.4 за избор Весне Марчета, ма у звање вишег асистента за ужу научну област 
 Специфични језици- француски језик;  
 9.9.5  за поновни избор мр Милице Богдановић у звање наставника страног језика за 

ужу научну област Специфични језици-енглески језик на наставним предметима 
Енглески језик за економисте I, Енглески језик за економисте II. 

9.9.6 за поновни избор мр Salvatore Cavaliere  у звање лектора за ужу научну област 
Специфични језици-италијански језик;  

 
9. 10.    ТЕХНОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.10.1 за избор др Сузане Готовац Атлагић у звање ванредног професора за ужу научну 

област Нанопроцеси;  
9.10.2  за поновни избор мр Дијане Дрљача у звање вишег асистента за ужу научну 

област  Неорганске хемијске технологије; 
 
10.   Доношење одлука о давању сагласности на Извјештај Комисије о урађеној 

докторској дисертацији на:   
 
10.1  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.1.1 за мр Дину Косића на тему „Адаптивно-предиктивни контролер на бази 

неуралних мрежа“; 
 
 



 
 

 

 
 

10.2. ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.2.1. за мр Едина Салихбашића на тему „Економичност производње пилећег меса у 

зависности од хибрида и дужине това пилића“; 
 
10.3. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.3.1 за мр Дијану Михајловић на тему „Специјација и екстракција тешких метала из 

земљишта сјеверозапада Републике Српске различитим хемијским методама“; 
 
10.4. ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.4.1 за мр Перицу Иванека на тему: „Стручно усавршавање наставника и образовно-

васпитна постигнућа ученика средње школе“; 
10.4.2 за мр Амера Ћару на тему: „Дидактичка утемељеност мисаоних активности 

ученика и функције наставника у припремању и извођењу средњошколске 
наставе“; 

 
11. Доношење одлука о давању сагласности на Извјештај Комисије о оцјени 

подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на:   
 
11.1.   ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
11.1.1 за мр Драгану Петровић на тему: „Нови приступ повећању енергетске 

ефикасности система напајања“;  
 
11.2. МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
11.2.1 Не усваја се извјештај Комисије о оцјени подобности теме за мр Едина 

Омербашића на тему „Клинички значај проксималне оклузије предње 
међукоморне гране лијеве срчане артерије у односу на анатомски тип 
васкуларизације интервентрикуларног септума“;  

11.2.2 за мр Мирјану Умићевић-Давидовић на тему „Испитивање различитих 
механизама затварања постекстракционог простора у току терапије фиксним 
ортодонтским апаратима“;  

 
11.3. ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
11.3.1 за мр Петру Никић Наут на тему „Разграничавање руралних подручја у Републици 

Српској на бази њихове повољности за пољопривредну производњу“;  
11.3.2 за мр Изудина Клокића на тему „Утицај примјене биостимулатора на компоненете 

приноса и квалитет плода парадајза (Lycopersicon esculentum, Mill.) произведеног 
у заштићеном простору“;  

11.3.3 за мр Јелену Никитовић на тему „Фенотипска и генотипска карактеризација 
босанског оштродлаког гонича барака“; 

 
11.4. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
11.4.1 за мр Сеада Љубијанкића на тему „Формирање и инхибиција комплекса амилоид 

бета пептида са бакром у условима оксидативног стреса – механистичке студије“; 
11.4.2 за мр Биљану Климента на тему „Биохемијско-хематолошки и молекуларни 

параметри у дијагностици реуматоидног артритиса“; 
 
11.5. ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
11.5.1 за мр Јасмину Нектаријевић на тему „Рецепција дела Хермана Хесеа у Немачој и  

Србији“; 
 
 



 
 

 

 
 

11.6. ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
11.6.1 за мр Дарка Ратковића на тему: „Васпитно-образовна ефикасност интегративног 

модела наставе музичке културе у млађим разредима основне школе“; 
 
11.7.   ФАКУЛТЕТУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА: 
11.7.1 за мр Ненада Рађевића на тему: „Утицај тренинга са отпором на стабилној и 

нестабилној подлози на параметре мишићне способности“; 
 
11.8. ШУМАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
11.8.1 за мр Хариса Мешића на тему: „Утицај бијеле имеле (Viscum album ssp.abietis L.) 

на здравствено стање обичне јеле (Abies alba Mill.) на Грмечу“; 
 
12. Разматрање Приједлога закључка Наставно-научног вијећа Медицинског 

факултета у вези са избором др Босе Мирјанић-Азарић у звање доцента и 
Приговором проф. др Јасминке Николић; 

 - Извод из записника Универзитета у Бањој Луци, број:02/04-3.2839-41/16 од 
27.10.2016.године; 

 
13. Разматрање Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Филозофског 

факултета о поништавању дијела конкурса, расписаног 01.02.2017. године за 
избор у звање сарадника на ужу научну област Системска педагогија; 

 
14. Разматрање приједлога: 
14.1   Меморандума о разумијевању између Пољопривредног факултета Универзитета у 

Бањој Луци и Државног пољопривредног факултета у Одеси;  
14.2 Уговора о пословно-техничкој сарадњи између Економског факултета Универзитета 

у Бањој Луци и Високе пословне школе струковних студија, Нови Сад; 
14.3  Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци, ОЈ Факултет политичких 

наука и Новинске агенције „Срна“; 
14.4  Споразума о сарадњи између Универзитта у Бањој Луци, ОЈ Факултет политичких 

наука и Радио-телевизије Републике Српске; 
14.5 Споразума о сарадњи између Поволшког државног технолошког универзитета 

(VОЛГАТЕX) у Јушкар-Ола у Русији и Универзитта у Бањој Луци; 
14.6. Међу-институционалног уговора за 2016/17–2017/18 између институција из 

програмских и партнерских земаља у програму ЕРАСМУС+(КА-Размјена 
студената и особља) између Универзитета у Глазгову и Универзитета у Бањој 
Луци. 

 
15.  Разматрање и усвајање Упутства за попуњавање обрасца број 1 Правилника о 

поступку и условима избора наставника и сарадника Универзитету у Бањој 
Луци. 

 
 16.   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 Милан Матаруга, с.р. 


