
Број: 02/04-3.138/17
Дана, 20.01.2017. године 

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

7. СЈЕДНИЦУ СЕНАТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

ЗА ЧЕТВРТАК, 26.01.2017. 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 6. сједнице Сената Универзитета
одржане 22.12.2016. године; 

2. Утврђивање Приједлога броја студената за упис у прву годину I, II и III циклуса
студија у академској 2017/18. години; 

3. Доношење Одлуке о расписивању Конкурса за упис студената на II циклус студија
на: 
3.1. Електротехничком факултету; 
3.2. Машинском факултету; 

4. Разматрање Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Природно-математичког
факултета Универзитета у Бањој Луци о измјени и допуни Приједлога Одлуке о
распореду наставних предмета по катедрама Универзитета у Бањој Луци, за које је
матичан Природно-математички факултет; 

5. Доношење одлуке о именовању руководиоца студијског програма Пословно право на
II циклусу студија на Правном факултету; 

6. Доношење одлуке: 
6.1. о именовању шефа Катедре за историју и теорију филма и театра и Драматургију на

Академији умјетности; 
6.2. о именовању шефа Катедре за кривично право на Правном факултету; 
6.3. о именовању шефа Катедре за грађанско и пословно право на Правном факултету; 
6.4. о именовању шефа Катедре за римско право и историју државе и права на Правном

факултету; 
6.5. о  именовању  шефа  Катедре  за  управно,  радно  и  социјално  право  на  Правном

факултету; 
6.6. о именовању шефа Катедре за међународно право на Правном факултету; 
6.7. о именовању шефа Катедре за државно-правно науке на Правном факултету; 

7. Разматрање Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Академије умјетности о
поништавању конкурса расписаног 08.04.2016. године за избор наставника на ужу
научну област Историја и теорија филма и театра; 

8. Разматрање Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Економског  факултета о
избору изборних предмета на II циклусу студија у академској 2016/17. години; 
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9.   Доношење одлука о избору у наставничка и сарадничка звања на: 

9.1. 
9.1.1 

АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ:
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; 
за неизбор Александра Никића у звање наставника на ужој научној области
Етномузикологија, на наставним предметима Етномузикологија – главни предмет 1-8,
Етнокореологија 1,2, Етнокореологија 1-8, Традиционални музички инструменти 5-8,
Традиционално народно пјевање 5-8, Музички фолклор 1,2, Етномузикологија 1,2; 

9.1.2 

9.2. 
9.2.1 

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКОМФАКУЛТЕТУ:
за  избор  др  Гордане  Броћета  у  звање  доцента  за  ужу  научну  област  Грађевински
материјали и технологија бетона; 
9.2.1.1. Приговор др Саше Мићина 
9.2.1.2 Изјашњење Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета по Приговору; 
за избор Корнелије Ристић, ма у звање вишег асистента за ужу научну област Геодетски
премјер; 
за  избор  Сање  Јаћимовић,  ма  у  звање  вишег  асистента  за  ужу  научну  област
Фотограметрија и даљинско истраживање; 
за  поновни  избор  мр  Милана  Јакшића  у  звање  вишег  асистента  за  ужу  научну  област 
Хидротехника; 
-Извод  из  записника  с а  6 .  с ј е д н и ц е  С е н а т а  Универзитета  у  Бањој  
Луци,  број:  02/04-3.3829-26/16.  од 

9.2.2 

9.2.3 

9.2.4 

9.3. 
9.3.1 

ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ:
за избор др Тамаре Стојановић у звање ванредног професора за ужу научну област 
Рачуноводство и ревизија на наставном предмет: Рачуноводство и ревизија 
рачуноводствених извјештаја; 
за избор др Бранке Золак-Пољашевић у звање доцента за ужу научну област Менаџмент; 
за избор мр Зорана Боровића у звање вишег асистента за ужу научну област Теоријска
економија; 

9.3.2 
9.3.3 

9.4. 
9.4.1 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМФАКУЛТЕТУ:
за  избор  др  Петра  Матића  у  звање  ванредног  професора  за  ужу  научну  област
Електроенергетика; 

9.5. 
9.5.1 

МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ:
за поновни избор Саше Марина, ма у звање вишег асистента за ужу научну област
Орална хирургија; 

9.6. 
9.6.1 

ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ:
за избор др Зорана Маличевића у звање доцента за ужу научну област Механизација у
пољопривреди на наставним предметима: Механизација у заштити биљака,
Механизација у хортикултури и Механизација у воћарству и виноградарству; 
Разматрање Приједлога Пољопривредног факултета за повраћај у пређашње стање; 
за  поно вни  избор  мр  Борута  Босанчића  у  звање  вишег  асистента  за  ужу  
научну  област Биометрика; 
- Захтјев мр Борута Босанчића за појашњење статуса на Универзитету; 
-Извод   из   записника   са 6. сједнице Сената Универзитета   у   Бањој   Луци,   број:
02/04-3.3829-30/16   од 
22.12.2016. године 
за поновни 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

9.6.2 
9.6.3 

9.6.4 



болести  и  штеточине  биљака  и  фито-санитарна  контрола,  Дијагностичке  методе  у
ентомологији; 
- Захтјев мр Бранимира Њежића за појашњење статуса на Универзитету; 
-Извод   из   записника   са 6. сједнице Сената Универзитета   у   Бањој   Луци,   број: 
02/04-3.3829-31/16   од 
22.12.2016. године 
за п о н о в н и  избор Иване Колешка у звање вишег 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; 
- Захтјев Иване Колешка за појашњење статуса на Универзитету; 

9.6.5 

9.7 
9.7.1 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМФАКУЛТЕТУ:
за избор др Горана Трбића у звање редовног професора за ужу научну област Физичка
географија; 
за избор др Славице Сладојевић у звање редовног професора за ужу научну област
Аналитичка хемија; 
за избор др Љиљане Топалић-Тривуновић у звање редовног професора за ужу научну
област Микробиологија, биологија ћелије; 

9.7.2 

9.7.3 

9.7.4 за  избор  др Драгојле  Голуб у звање ванредног професора  за  ужу  научну област
Екологија, заштита биодиверзитета;
за избор Свјетлане Цвијић, ма у звање вишег асистента за ужу научну област Екологија,
заштита биодиверзитета; 
- Извод  из  записника  с а  6 .  с ј е д н и ц е  С е н а т а  Универзитета  у  Бањој  
Луци,  број:  02/04-3.3829-37/16  од 

22.12.2016. године; 
за  избор  Милане  Грбић,  ма  у  звање  вишег  асистента  за  ужу  научну  област
Информационе науке и биоинформатика (развој софтвера); 
- Извод  из  записника  с а  6 .  с ј е д н и ц е  С е н а т а  Универзитета  у  Бањој  Луци, 
број:  02/04-3.3829-34/16.  од 

22.12.2016. године; 

9.7.5 

9.7.6 

9.7.7 

9.8. 
9.8.1 

ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ:
за избор др Слободанке Пртија у звање ванредног професора за ужу научну област
Класична филологија; 
-  Извод  из  записника  с а  5 .  с ј е д н и ц е  С е н а т а  Универзитета  у  Бањој  Луци,
број:  02/04-3.3525-42/16.  од 
24.11.2016. године; 
за избор др Љиљане Аћимовић у звање ванредног професора за ужу научну област
Специфичне књижевности – њемачка књижевност, на наставним предметима: Њемачка
књижевност средњег вијека и барока, Њемачка књижевнсот 18. вијека, Њемачка
књижевност класике, Њемачка књижевност Гетеовог доба и Аустријска књижевност; 
за неизбор др Амире Жмирић у звање наставника за ужу научну област Специфичне
књижевности – њемачка књижевност, на наставним предметима: Увод у студиј
њемачке књижевности I, Увод у студиј њемачке књижевности II, Њемачка књижевност
I и Њемачка књижевност II; 
- Приговор др Амире Жмирић на Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима; 

9.8.2 

9.8.3 
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9.9. 
9.9.1 

ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ:
за избор др Александре Хаџић у звање ванредног професора за ужу научну област
Развојна психологија; 
за избор др Горана Стојановића у звање доцента за ужу научну област Етика; 
- Извод из записника са  5 .  с једнице  Сената  Универзитета у Бањој Луци, број: 
02/04-3.3525-43/16 од 24.11.2016. 

9.9.2 

9.10 ФАКУЛТЕТУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА:
9.10.1. за избор др Тамаре Каралић у звање ванредног професора за ужу научну област

Кинезиологија у спорту, на наставним предметима: Техника и тактика одбојке, Теорија
и методика у одбојци и Одбојка; 

9.10.2. за избор мр Жељка Вукића у звање вишег асистента за ужу научну област
Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија на наставним предмету: Планинарење и
логоровање; 

9.11 
9.11.1 

ШУМАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ:
за  избор  др  Драгана  Чомића  у  звање  доцента  за  ужу  научну  област  Економика  и
организација у шумарству; 
за избор др Владимира Ступара у звање доцента за ужу научну област Силвиекологија; 9.11.2 

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

10.1. 
10.1.1 

ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ:
за   мр   Жељану   Јовичић   на   тему   „Јавно-приватно   партнерство   као   нефискални
инструмент финансирања јавних потреба“; 

10.2. 
10.2.1 

МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ:
за мр Слободана Станића на тему „Фактори ризика за настанака инфекција оперативног
мјеста на хируршким клиникама Универзитетске болнице Клиничког центра Бања
Лука“; 

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

11.1. 
11.1.1 

ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ:
за мр Родољуба Топића на тему: „Креирање модела руралног развоја у развијеним
земљама“; 
-  Извод  из  записника  с а  5 .  с ј е д н и ц е  С е н а т а  Универзитета  у  Бањој
Луци,  број:  02/04-3.3525-53/16  од 
24.11.2016. године; 
за мр Бориса Спасојевића на тему: „Примјена факторске анализе и вишеструког
линеарног регресионог модела у валоризацији заједничке пољопривредне политике
Европске уније“; 
-Извод   из   записника   Универзитета   у   Бањој   Луци,   број:   02/04-3.3829-51/16   од
22.12.2016. године 
за мр Слађенка Галића на тему: „Моделирање интегралног информационог система

11.1.2 

11.1.3 

-Извод   из   записника   Универзитета   у   Бањој   Луци,   број: 
22.12.2016. године; 

02/04-3.3829-50/16 од

11.2. 
11.2.1 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМФАКУЛТЕТУ:
за мр Младена Велетића на тему: „Неуронска комуникација 
података у нано-мрежама“; 
-Извод   из   записника   са 6. сједнице Сената Универзитета   
у   Бањој   Луци,   број: 22.12.2016. године; 

као концепт за пренос

02/04-3.3829-56/16 од
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11.2.2 за  мр  Огњена  Јолџића  на  тему:  „Адаптивни  систем  за  детекцију  DDoS  напада  у
рачунарским мрежама“; 

11.3. 
11.3.1 

МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ:
за мр Валентину Солдат-Станковић на тему „Утицај терапије инсулинским
сензитајзерима на метаболички хормонски профил жена са синдромом полицистичних
јајника“; 
за мр Недима Токића на тему „Корелација између тешког облика Хроничне
опструктивне плућне болести и плућне хипертензије“; 
за мр Габријелу Малешевић на тему „Значај маркера хроничне инфламације ниског
степена у детекцији субклиничке атеросклерозе код обољелих од dijabetes melitusa типа
2“; 

11.3.2 

11.3.3 

11.4. 
11.4.1 

ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ:
за мр Петру Никић Наут на тему „Разграничавање руралних подручја у Републици
Српској на бази њихове повољности за пољопривредну производњу“; 
за мр Изудина Клокића на тему „Утицај примјене биостимулатора на компоненете
приноса и квалитет плода парадајза (Lycopersicon esculentum, Mill.) произведеног у
заштићеном простору“; 

11.4.2 

11.5. 
11.5.1 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМФАКУЛТЕТУ:
за  мр  Јасмина  Aдровића  на  тему  „Цитогенетичка  анализа  утицаја  концентрације
активности радона у води на меристемске ћелије лука (Allium cepa L.)“; 
за мр Луку Митровића на тему „Клима као развојни ресурс сјеверне Црне Горе“; 
за мр Дарка Брајушковића на тему „Планина Бјеласица – географска проучавања у
функцији одрживог развоја“; 
за мр Сеада Љубијанкића на тему „Формирање и инхибиција комплекса амилоид бета
пептида са бакром у условима оксидативног стреса – механистичке студије“; 

11.5.2 
11.5.3 

11.5.4 

11.6. 
11.6.1 

ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ:
за мр Валентину Милекић под насловом „Слике Босне у српској књижевности 20.
вијека“; 

11.7. 
11.7.1 

ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ:
за мр Олега Солдата на тему: „Докази постојања Бога у средњовјековној философији
религије“; 
за мр Жарка Арбињу на тему: „Информационе технологије у развоју професионалних
компетенција наставника“; 
за  мр  Мустафу  Џафића  на  тему:  „Инклузивност  основне  школе  и  оспособљеност
ученика за цјеложивотно учење“; 

11.7.2 

11.7.3 

12.  Разматрање приједлога одлука:
12.1 Наставно-научног  вијећа  Медицинског  факултета  да  се  рукопис  „Медицина  рада“,

аутора доц. др Љиљане Малеш-Билић објави као универзитетска наставна литература; 
Наставно-научног вијећа Шумарског факултета о прихватању рецензије да се
монографија „Земљишта Јавор планине“, аутора доц. др Маријане Каповић Соломун и
Саше Еремије објави као универзитетска наставна литература; 
Наставно-научног  вијећа  Факултета  физичког  васпитања  и  спорта  да  се  рукопис
„Рекреација особа треће доби“ аутора доц. др Радомира Зрнића, објави као
универзитетска наставна литература; 

12.2 

12.3 

13. Разматрање приједлога: 
13.1  Споразума о сарадњи између Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци и

Аристотеловог универзитета у Солуну, Грчка; 
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13.2 Меморандума о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и
Нархоз Универзитета, Република Казахстан; 
Меморандума о разумијевању између Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој
Луци и Државног пољопривредног факултета у Одеси; 
Споразум о научно-истраживачкој и техничкој сарадњи између Пољопривредног
факултета Универзитета у Бањој Луци и Републичког хидрометеоролошког завода
Републике Српске; 

13.3 

13.4 

13.5 Споразума о сарадњи између Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци
и Коморе инжењера пољопривреде Републике Српске; 

13.6 Споразума о сарадњи између Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци
и Научно воћарског друштва Републике Српске; 

14. Разматрање Приједлога Одлуке Наставно-умјетничког вијећа Академије умјетности
за радно ангажовање др Милорада Кењаловића, пензионисаног професора Академије
умјетности; 

15.  Разматрање Приједлога Одлуке Наставно-научног вијећа Пољопривредног
факултета за изједначавање избора проф. др Нове Пржуља; 

16.  Разматрање Приједлога Одлуке Наставно-научног вијећа Архитектонско-
грађевинско-геодетског факултета за измјену Закона о уређењу простора и грађењу;

17. Доношење Одлуке о верфикацији мандата чланова Комитета за осигурање квалитета
на  Универзитету у Бањој Луци; 

18. Разматрање Приједлога Одлуке Сената Универзитета у вези са условима за оцјену
урађене докторске дисертације по Закону о универзитету; 

19. Разматрање Молбе Љубише Мићића, асистента Економског факултет за тумачење и
додатно појашњење одредби Правилника о поступку и условима избора наставника
и сарадника на Универзитету у Бањој Луци; 

20. Разматрање  Молбе  проф.  мр  Славице  Глувић  за  преиначење  Одлуке  Сената
Универзитета, број: 02/04-3.3829-72/16 од 22.12.2016. године; 
- Одлука Сената Универзитета у Бањој Луци о одобравању слободне студијске године; 
- Приједлог Академије умјетности о одобравању слободне студијске године за проф. мр
Славицу Глувић; 

21. 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.
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