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Број: 02/04-3.1589-58/16 
Дана, 16.06.2016. године 
 

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

1. СЈЕДНИЦУ СЕНАТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  

 
ЗА ЧЕТВРТАК  23.06.2016. 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 61. сједнице Сената 
Универзитета одржане 30.05.2016. године;  
 

2. Разматрање Приједлога Факултета политичких наука за додјелу звања 
професор емеритус и доношење одлуке о образовању стручне комисије за 
припрему реферата за додјелу звања професор емеритус за др Ненада 
Кецмановића, редовног професора Факултета политичких наука 
Универзитета у Бањој Луци у пензији; 
 

3. Разматрање Приједлога Вијећа комбинованог студијског програма III 
циклуса  академских студија „Обновљиви извори енергије и еколошко 
инжењерство“ о допуни Приједлога одлуке о висини школарине за упис 
на I, II и III циклус студија у академској 2016/2017. години, број: 02/04-
3.1557-3/16 од 30.05.2016. године; 
 

4. Информација у вези Одлуке Наставно-научног вијећа Факултета 
физичког васпитања и спорта о конституисању Наставно-научног вијећа 
Факултета физичког васпитања и спорта; 
 

5. Разматрање  Приједлога Правилника о садржају, изгледу и дигиталном 
репозиторијуму докторских дисертација на Универзитету у Бањој Луци;  

 
6. Разматрање Приједлога Одлуке о форми и садржини Пријаве теме за 

израду докторске дисертације, Извјештаја о оцјени подобности 
кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације и Извјештаја 
о оцјени урађене докторске дисертације; 
 

7.     Разматрање приједлога одлука: 
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7.1 Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука о измјени и 
допуни Наставног плана и програма I циклуса студија студијског 
програма Политикологија; 

7.2  Наставно-научног вијећа Филолошког факултета о допуни Наставног 
плана и програма I циклуса студија студијског програма Енглеског 
језика и књижевности; 

7.3  Наставно-научног вијећа Технолошког факултета о измјени 
Наставног плана II циклуса студија студијског програма Прехрамбено 
инжењерство; 

 
8. Разматрање Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа 

Електротехничког факултета о измјени постојећег студијског програма 
III циклуса студија Информационо – комуникационе технологије; 
 

9. Доношење одлуке о именовању шефа катедре за Клавир на Академији 
умјетности; 
 

10. Доношење одлуке о разрјешењу руководиоца студијског програма 
Биотехнолошко прехрамбеног на Технолошком факултету; 

 
11. Доношење одлуке о расписивању конкурса за избор наставника и  

сарадника; 
 

12.     Доношење одлуке о избору у наставничка и сарадничка звања на: 
 
12.1       АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ: 
12.1.1 за избор Весе Совиља, MA у звање редовног професора за ужу умјетничку 

област Сликарство, на наставним предметима: Цртање 1,2; Цртање и сликање 
1,2; Сликање 1, 2, 3, 4, Сликање изборни 1, 2, 3, 4, Сликарство – методе 
умјетничког истраживања 1,2 и Интермедијална умјетност; 

12.1.2 за избор мр Свјетлане Салић Митровић у звање редовног професора за ужу 
умјетничку област Сликарство, на наставним предметима: Цртање 1,2; 
Цртање и сликање 1,2; Сликање 1, 2, 3, 4, Сликање изборни 1, 2, 3, 4, 
Сликарство – методе умјетничког истраживања 1,2; 

12.1.3 за избор Жељка Митровић у звање редовног професора за ужу умјетничку 
област Глума, на наставним предметима: Глума 1-8, Глума I и II и Глума пред 
камером;  

12.1.4 за избор мр Биљане Смаилагић у звање доцента за ужу умјетничку област 
Умјетничко – теоријске дисциплине, на наставним предметима: Вокално –
инструментална музика, Увод у музичку умјетност, Дјечије музичко 
изражавање и Музички практикум; 

12.1.5 за избор Јасне Граховац, МА у звање доцента за ужу умјетничку област 
Репродукција музике, на наставним предметима: Обоа 1-8, Оркестарске 
дионице 1-8 и Методика Обое 1-4; 

12.1.6 за избор Смиљане Маринковић у звање асистента за ужу умјетничку област 
Глума, на наставним предметима: Глума 1-8 и Глума I и II; 

12.1.7 за избор Милана Гајића, мр у звање асистента за ужу умјетничку област 
Драматургија (сценарио), на наставним предметима: Позоришна и радио 
драматургија 1- 8, Филмски и ТВ сценарио 1-8, Позоришна и радио 
драматургија I,II, Филмски и ТВ сценарио I, II; 



 
 

 

 
 

12.1.8 за избор Марка Шипке, МА у звање асистента за ужу умјетничку област ФТВ 
Режија, на наставним предметима: ФТВ Режија 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, ФТВ 
Режија I, II, III и IV и Рад с глумцем 1 и 2; 

 
12.2     АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.2.1   за избор Славка Васиљевића, ма у звање вишег асистента за ужу научну 

област Катастар и управљање непокретностима; 
 Одлука Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског 

факултета у вези Приговора Николине Мијић; 
 Приговор Николине Мијић на Извјештај комисије о пријављеним 

кандидатима за избор наставника и сарадника у звање; 
12.2.2   за избор Славка Васиљевића, ма у звање вишег асистента за ужу научну 

област Геодетски премјер; 
 Одлука Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског 

факултета у вези Приговора Николине Мијић; 
 Приговор Николине Мијић на Извјештај комисије о пријављеним 

кандидатима за избор наставника и сарадника у звање; 
 

12.3        МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.3.1 за избор др Младена Тодића у звање доцента за ужу научну област 

Производно машинство, на наставним предметима: Технологија 
машиноградње и Обрадни системи за обраду деформисањем; 

 
12.4       МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.4.1 за избор др Бранислава Гашића у звање ванредног професора за ужу научну 

област Интерна медицина; 
12.4.2 за избор др Ђуке Нинковић Барош у звање доцента за ужу научну област 

Дерматовенерологија; 
 - Примједба Зорана Врућинића на Извјештај комисије о пријављеним 

кандидатима за избор наставника; 
12.4.3 за избор др Славка Манојловића у звање доцента за ужу научну област 

Хирургија; 
12.4.4 за избор мр Драгане Грујић Вујмиловић  у звање вишег асистента за ужу 

научну област Социјална медицина; 
12.4.5 за избор мр Нине Умићевић  у звање вишег асистента за ужу научну област 

Токсиколошка хемија; 
12.4.6 за избор Верославе Милошевић  у звање асистента за ужу научну област 

Педијатрија; 
12.4.7 за избор Далибора Томића  у звање асистента за ужу научну област 

Педијатрија; 
12.4.8 за избор Барбаре Станимировић  у звање асистента за ужу научну област 

Педијатрија; 
12.4.9 за избор Оливере Љубоја у звање асистента за ужу научну област 

Педијатрија; 
12.4.10 за избор Нине Марић  у звање асистента за ужу научну област Педијатрија; 
12.4.11за избор Драгане Малчић Занић  у звање асистента за ужу научну област 

Педијатрија; 
12.4.12 за избор Биљане Ђурђевић Бањац  у звање асистента за ужу научну област 

Педијатрија; 
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12.5       ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.5.1 за избор др Ненада Стојановића у звање доцента за ужу научну област 

Алгебра и геометрија; 
 

12.6       ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.6.1 за поновни избор др Илије Козара у звање ванредног професора за ужу 

научну област Методика васпитно – образовног рада, на наставном предмету 
Методика физичког васпитања; 

12.6.2    за избор др Боре Бронзе у звање ванредног професора за ужу научну област 
Општа историја; 

12.6.3    за избор др Славојке Бештић Бронза у звање доцента за ужу научну област 
Општа историја; 

12.6.4    за не избор др Љиљане Крнета у звање ванредног професора за ужу научну 
област Општа психологија; 

 - Образложење Филозофског факултета, број: 07/3.640-34/16, Извод из 
записника са 52. сједнице одржане 26.01.2016. године и Извод из записника са 
60. сједнице одржане 18.05.2016. године; 

 
12.7        ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.7.1  за избор др Зоране Ковачевић у звање доцента за ужу научну област 

Специфичне књижевности – италијанска књижевност; 
12.7.2  за избор Дарке Хербез, мр у звање лектора за ужу научну област Специфични 

језици – српски језик; 
12.7.3   за избор мр  Маје Мандић у звање наставника страног језика за ужу научну 

област Специфични језици – енглески језик; 
 

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

13.1       ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
13.1.1  за мр Зору Чоловић - Шарић на тему: „Ергостерол као маркер присуства 

микотоксина у храни за животиње“; 
 

13.2       ФАКУЛТЕТУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА: 
13.2.1  за мр Горана Пашића на тему: „Релације морфолошких карактеристика 

кајакаша и кануиста са резултатима у дисциплинама спуста“; 
 

13.3        ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
13.3.1  за мр Алму Авдић на тему: „Узроци и педагошка превенција поремећаја 

понашања ученика основношколског узраста“; 
13.3.2  за мр Снежану Самарџић на тему: „Карактеристике породичне динамике код 

психотичних и непсихотичних починилаца кривичних дјела“; 
 
13.4        ШУМАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
13.4.1   за мр Драгана Чомића на тему: „Економско моделирање генерисања карбон 

кредита у засадима топола“; 
 

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



 
 

 

 
 

14.1        АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ: 
14.1.1  за Ану М. Зечевић на тему: „Драмско и музичко у делу Лазе Костића“; 
14.1.2  за Младена Матовића на тему: „Иновативне технике подстицања развоја 

елементарних музичких способности код дјеце основношколског узраста“; 
 

14.2       МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
14.2.1  за мр Живорада Гајанина на тему: „Прогностички значај морфолошких 

карактеристика и експресије рецептора фактора раста у карциному грлића 
материце“; 

14.2.2  за мр Гордану Гузијан на тему: „Молекуларна дијагностика варијанти 
слабијег облика антигена D у популацији давалаца крви Републике Српске“; 

14.2.3  за мр Ренату Јосиповић на тему: „Физичка својства новосинтетисаних 
наноматеријала калцијум алуминатних система“; 

14.2.4  за мр Шефкију Балића на тему: „Утицај корелације хемоглобина HbA1c и 
фактора ризика на развој оклузивне болести артерија доњих екстремитета код 
пацијената са ДМ тип 2“; 

14.2.5  за мр Адриану Арбутина на тему: „Испитивање површине глеђи након 
уклањања фиксних ортодонтских апарата“; 

 
14.3        ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
14.3.1  за мр Дамјана Даниловића на тему: „Специфичности корпоративног 

управљања у банкарском сектору БиХ – правни аспекти“ 
 
14.4       РУДАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
14.4.1  за мр Едина Фазлића на тему: „Могућности запуњавања откопаних празних 

простора у рудницима са подземном експлоатацијом на простору 
Сјевероисточне Босне“; 

 
14.5        ТЕХНОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
14.5.1  за мр Мериму Торомановић на тему: „Оптимизација рада пилот биљног 

уређаја код обраде отпадних вода различитог степена биоразградивости“; 
14.5.2  за мр Наташу Лакић - Каралић на тему: „Утицај технолошких поступака 

мљевења пшенице на својства и квалитет типских и намјенских брашна“; 
 
14.6       ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
14.6.1   за мр Јасну Јуришић Рољић на тему: „Реализација глаголских префикса са 

просторним и временским значењем у енглеском и српском језику“; 
14.6.2   за мр Оливеру Поповић на тему: „Слика Црне Горе у италијанским 

путописима до 1914. године“; 
14.6.3  за мр Цвијету Брајичић на тему: „Лексика италијанског поријекла у 

заоставштини Петра I Петровића, Петра II Петровића и Стефана Митрова 
Љубише“; 

14.6.4  за мр Марију Мијушковић на тему: „Метакогнитивне стратегије читања и 
разумијевање текста“; 

14.6.5  за мр Сандру Новкинић на тему: „Концепт womanism у дјелима Алис Вокер, 
Зоре Нил Херстон и Тери Макмилан“; 

 
14.7      ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
14.7.1  за мр Ану Савковић на тему: „Инклузивно образовање у теорији и образовно-

васпитној пракси“;   




