


5.10 о именовању шефа Катедре за колективне спортове на Факултету физичког 
васпитања и спорта; 

5.11 о именовању шефа Катедре за теорију и методологију у спорту на Факултету 
физичког васпитања и спорта; 

5.12 о именовању шефа Катедре за кинезиолошку рекреацију на Факултету физичког 
васпитања и спорта; 

5.13 о именовању шефа Катедре за методику у спорту и физичком васпитању на 
Факултету физичког васпитања и спорта; 

5.14 о именовању шефа Катедре за кинезитерапију и корективно вјежбање на 
Факултету физичког васпитања и спорта; 

5.15 о именовању шефа Катедре за менаџмент у спорту на Факултету физичког 
васпитања и спорта; 

5.16 о именовању шефа Катедре за базичне моторичке способности на Факултету 
физичког васпитања и спорта; 

 
6. Доношење одлуке: 

6.1. о разрјешењу и именовању руководиоца студијског програма Медицина на 
Медицинском факултету; 

6.2.  о разрјешењу и именовању руководиоца студијског програма Политикологија на 
Факултету политичких наука; 

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

сарадницима на I, II и III циклусу студија у школској 2016/2017. години;  
 

8. Разматрање коригованог извјештаја комисије за избор: 
8.1   др Милана Гужвице у звање доцента за ужу научну област Специјално физичко 

образовање; 
8.2 др Предрага Ћеранића у звање доцента за ужу научну област Безбједносне науке; 
8.2.1. др Горана Амиџића у звање доцента за ужу научну област Безбједносне науке; 

- Приговор др. сци. крим. Мариа Караџе на Извјештај Комисије за избор у звање 
наставник за ужу научну област Безбједносне науке; 

- Приговор др Велибора Лалића на Извјештај Комисије за избор у звање наставник за 
ужу научну област Безбједносне науке; 

- Приговор проф. др Душка Вејновића на Извјештај Комисије за избор у звање 
наставник за ужу научну област Безбједносне науке; 

- Приговор доц. др Драгана Радишића на Извјештај Комисије за избор у звање 
наставник за ужу научну област Безбједносне науке; 

- Приговор др Гојка Павловића на Извјештај Комисије за избор у звање наставник за 
ужу научну област Безбједносне науке; 

8.3. за избор др Драгомира Јовичића у звање доцента за ужу научну област Организација 
и послови полиције;  

- Приговор др. сци. крим. Мариа Караџе на Извјештај Kомисијe за избор у звање 
наставник за ужу научну област Организација и послови полиције; 

- Приговор др Велибора Лалића на Извјештај Комисија за избор у звање наставник 
за ужу научну област Организација и послови полиције; 

- Приговор др Николине Грбић Павловић на звјештај Kомисијe за избор у звање 
наставник за ужу научну област Организација и послови полиције; 

 
9. Доношење одлуке о избору у наставничка и сарадничка звања на: 
 
9.1. АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ: 
9.1.1   за избор др Зорана Ђерића у звање редовног професора за ужу научну област Историја и 

теорија филма и театра за предмете Историја филма 1-6, Теорија филма 1 и 2, Теорија филма и 
Теорија филма I и II; 



 
 

 

 
 

9.1.2  за избор мр Маје Регодић у звање вишег умјетничког сарадника за ужу умјетничку област 
Репродукција музике клавирска сарадња (корепетиција); 

9.1.3   за избор мр Жељке Јованић у звање вишег умјетничког сарадника за ужу умјетничку област 
Репродукција музике клавирска сарадња (корепетиција); 

9.1.4  за избор Саше Каракаша, ма у звање асистента за ужу умјетничку област Монтажа за предмете 
Монтажа 1,2,3,4,5,6,7 и 8, Монтажа I,II,III и IV; Основи дигиталних медија 1,2; 

 
9.2.      ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.2.1 за избор Бориса Малчића у звање асистента за ужу научну област     Телекомуникације; 
 
9.3.    МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.3.1 за избор др Зоране Танасић у звање ванредног професора за ужу научну област Индустријско 

инжењерство и менаџмент, на наставним предметима: Организација производње, Технологија 
организације индустријских система, Економика предузећа, Економика заштите на раду, 
Системско инжењерство и Управљање људским ресурсима; 

 
9.4. МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.4.1 за избор др Бранислава Гашића у звање ванредног професора за ужу научну област Интерна 

медицина и Образложење Комисије за писање извјештаја за ужу научну област Интерна 
медицина од 04.11.2016. године; 

9.4.2   за избор др Марије Обрадовић у звање доцента за ужу научну област Дјечија и превентивна 
стоматологија; 

9.4.3  за избор мр Алме Пртина у звање вишег асистента за ужу научну област Патолошка 
физиологија; 

9.4.4    за избор Тање Шобот, ма у звање вишег асистента за ужу научну област Физиологија; 
9.4.5 за избор мр Александре Гребенар у звање вишег асистента за ужу научну област Стоматолошка 

протетика; 
9.4.6  за избор Саше Драгића у звање вишег асистента за ужу научну област Интерна медицина, на 

наставним предметима: Клиничка пракса II и Прва помоћ; 
 
9.5.      ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.5.1 за избор Николе Мићића у звање ванредног професора за ужу научну област Биометрика; 
9.5.2 за избор мр Борута Босанчића у звање вишег асистента за ужу научну област     Биометрика; 
9.5.3 за избор мр Бранимира Њежића у звање вишег асистента за ужу научну област Заштита 

здравља биљака и агроекологија, на наставним предметима: Заштита украсних биљака, 
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација, Заштита хортикултурних биљака, Заштита воћака 
и винове лозе, Штеточине пољопривредних биљака, Нематологија, Карантинске болести и 
штеточине биљака и фито-санитарна контрола, Дијагностичке методе у ентомологији; 

9.5.4 за избор Иване Колешка у звање асистента за ужу научну област Исхрана и физиологија 
биљака, на наставним предметима: Физиологија биљака, Екофизиологија, Исхрана 
хортикултурних биљака, Исхрана ратарских и повртарских биљака, Исхрана воћака и винове 
лозе, Физиолошке болести биљака, Физиологија минералне исхране биљака, Исхрана воћака, 
Физиолошки аспекти продуктивности биљака у условима стреса, Методи и модели ђубрења и 
Исхрана ратарских биљака; 

 
9.6. РУДАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ:  
9.6.1 за избор мр Јелене Триван у звање вишег асистента за ужу научну област Подземна 

експлоатација минералних сировина и Површинска експлоатација минералних сировина; 
 
9.7. ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
9.7.1  за избор др Слободанке Пртија у звање ванредног професора за ужу научну област Класична 

филозофија; 
 
 








