
 

 

Број: 02/04-3.625/17 
Дана, 17.03.2017. године 
 

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

 
9. СЈЕДНИЦУ  

СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  
 

        
        ЗА ЧЕТВРТАК, 23.03.2017. 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 8. сједнице Сената Универзитета 

одржане 23.02.2017. године;  
 

2. Доношење Одлуке о верификацији мандата члана Сената Универзитета, 
представника: 
2.1. Факултета политичких наука; 
2.2. Факултета безбједносних наука; 
 

3. Разматрање Захтјева Министарства просвјете и културе Републике Српске за 
измјене Статута Универзитета у Бањој Луци; 
 

4. Разматрање Приједлога Кодекса професионалне етике на Универзитету у Бањој 
Луци; 
 

5. Доношење Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о одговорним наставницима и 
сарадницима на I, II и III циклусу студија у школској 2016/2017. години; 
 

6. Доношење Одлуке о именовању Радне групе за израду новог Правилника о 
начину избора и броја чланова Студентског парламента и избору студената у 
наставно-научна/умјетничка вијећа факултета/ Академије и Сената Високе 
школе унутрашњих послова; 
 Правилник о начину избора и броја чланова Студентског парламента и избору студената 
у наставно-научна/ умјетничка вијећа факултета/ Академије и Сената Високе школе 
унутрашњих послова; 
 

7. Доношење одлукe о именовању руководиоца студијског програма: 
 7.1. Музичке умјетности на Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци; 



 
 

 

 
 

 7.2. Стоматологије на Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци; 
 
8. Доношење одлуке о именовању шефа Катедре за економику и организацију у 

шумарству на Шумарском факултету; 
 
9. Доношење Одлуке о расписивању конкурса за избор у наставничка и сарадничка 

звања; 
 
10.    Доношење одлука о избору у наставничка и сарадничка звања на:  
10.1. АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ: 
10.1.1 за избор мр Горице Милетић-Омчикус у звање редовног професора на ужој 

умјетничкој области Графика, на наставним предметима: Графика 1,2,3,4,5,6,7,8; 
Графика изборни 1,2,3,4; Графика-методе умјетничког истраживања 1 и 2; 
Графика-Методе умјетничког истраживања 1 и 2 изборни. 

10.1.2 за избор мр Горана Дамјанца у звање вишег асистента на ужој умјетничкој области 
Позоришна режија, на наставним предметима: Позоришна режија 1-8, Радио режија 
1-4, Позоришни жанрови и стилови 1-2, Позоришна режија I и II. 

 
10.2. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.2.1  за избор др Гордане Броћета у звање доцента за ужу научну област Грађевинске 

конструкције; 
10.2.2 за избор Сање Јаћимовић, ма у звање вишег асистента за ужу научну област 

Фотограметрија и даљинско истраживање; 
 
10.3. ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.3.1  за избор др Тајане Сердар Раковић у звање доцента за ужу научну област Пословне 

финансије; 
10.3.2 за избор др Драгана Миловановића у звање доцента за ужу научну област 

Менаџмент; 
 
10.4. МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.4.1. за избор др Гордане Глобочки-Лакић у звање редовног професора за ужу научну 

област Производно машинство, на наставним предметима: Производне 
технологије, Технологија обраде резањем, Алати и прибори I, Алати и прибори, 
Трибологија, Неконвенционалне технологије, Методологија НиР-а; 

 
10.5. МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.5.1 за избор др Мире Спремо у звање ванредног професора за ужу научну област 

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

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

медицина;  
10.5.4 за избор др Љиљане Амиџић у звање доцента за ужу научну област Хумана 

генетика; 
10.5.5 за избор др Милорада Вујнића у звање доцента за ужу научну област Патолошка 

физиологија;  
10.5.6 за поновни избор мр Зорана Вукојевића у звање вишег асистента за ужу научну 

област Неурологија;  
10.5.7 за поновни избор мр Татјане Миливојац у звање вишег асистента за ужу научну 

област Патолошка физиологија;  



 
 

 

 
 

10.5.8 за избор мр Синише Станковића у звање вишег асистента за ужу научну област 
Нуклеарна медицина;  

10.5.9 за избор мр Нине Марић у звање вишег асистента за ужу научну област 
Педијатрија;  

10.5.10 за избор мр Оливере Љубоја у звање вишег асистента за ужу научну област 
Педијатрија;  

10.5.11 за избор мр Драгане Малчић Занић у звање асистента за ужу научну област 
Педијатрија;  

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

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

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

 
10.6.    ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.6.1 за избор др Бориса Пашалића у звање ванредног професора за ужу научну област 
 Хортикултура; 
10.6.2 за поновни избор Маринка Векића, ма у звање вишег асистента за ужу научну 
 област Сточарство; 
10.6.3 за поновни избор Маринка Векића, ма у звање вишег асистента за ужу научну 
 област Репродукција и стерилитет животиња; 
 
10.7.  ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.7.1 за неизбор др Јелене Вукадиновић Марковић у звање доцента за ужу научну област 

Међународно право, на наставни предмет Међународно арбитражно право; 
 Приговор др Предрага Раосављевића на Извјештај комисије о пријављеним 

кандидатима за избор у звање наставника за ужу научну област Међународно 
право, на наставни предмет Међународно арбитражно право; од 16.12.2016. године; 

 Рјешење Просвјетне инспекције, број: 24.120/616-266-109-2/16 од 29.12.2016. 
године; 

 Информација о Извјештају комисије за избор наставника у звање доцента, број: 
12/3.45-I-3/17 од 19.01.2017. године; 
 

10.8. ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.8.1 за избор др Биљане Мирковић у звање доцента за ужу научну област Социјална и 
 организацијска психологија; 
10.8.2 за поновни избор мр Саше Лакете у звање вишег асистента за ужу научну област 
 Спознајна теорија; 
10.8.3  за избор Кристијана Поповића, ма у звање вишег асистента за ужу научну област 
 Општа педагогија; 

 
10.9. ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ:  
10.9.1 за избор др Сање Јосифовић Елезовић у звање ванредног професора за ужу научну 

област Специфични језици-енглески језик на наставним предметима: Савремени 
енглески језик 7, Методика наставе енглеског језика 1, Методика наставе енглеског 
језика 2, Методика наставе енглеског језика 3, Методичка пракса, Усвајање језика; 

10.9.2 за избор др Анђелке Крстановић у звање доцента за ужу научну област 
 Специфичне књижевности- њемачка књижевност на наставним предметима: 
 Њемачка књижевност романтизма, Њемачка књижевност реализма; Њемачка 



 
 

 

 
 

 књижевност 20. вијека; Њемачка књижевност послије 2. свјетског рата, Њемачка 
 драма 20. вијека; 
10.9.3 за поновни избор мр Salvatore Cavaliere у звање лектора за ужу научну област 
 Специфични језици-италијански језик;  

 
10.10. ШУМАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.10.1 за поновни избор Бранислава Цвјетковића, ма у звање вишег асистента за ужу 

научну област Шумарска генетика и оснивање шума; 
 
11.  Доношење одлука о давању сагласности на Извјештај комисије о урађеној   

докторској дисертацији на: 

11.1. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
11.1.1 за мр Бојану Грујић на тему: „Моделирање физичко-механичких својстава бетона 

ојачаног влакнима са примјеном у конструкцијама“; 
 
11.2. ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
11.2.1. за мр Мару Шовљаков на тему: „Политичке и културне везе Срба Карловачке 

митрополије и Босне и Херцеговине (1896-1914)“; 
 
12.  Доношење одлука о давању сагласности на Извјештај комисије о оцјени 

подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на:   

12.1.   АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ: 
12.1.1  за мр Далиборку Ђерковић на тему: „Учење кроз ликовне активности: Методички 

модели Монтесори едукације у раном дечјем узрасту“;  
 
12.2. МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.2.1 за мр Радована Мартића на тему: „Развој модела за имплементацију LEAN 

концепта у малим и средњим предузећима“;  
 
12.3. ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.3.1  за мр Милоша Црномарковића на тему: „Далматинска Епархија српске православне 

цркве (1945-1991)“;  
12.3.2  за мр Дарка Ратковића на тему: „Васпитно-образовна ефикасност интегративног 

модела наставе музичке културе у млађим разредима основне школе“;  
 
13. Разматрање Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Електротехничког   

факултета о именовању комисије за оцјену урађене докторске дисертације мр 
Младена Велетића под називом „Неуронска комуникација као концепт за пренос 
података у нано мрежама“; 

 
14. Разматрање приједлога одлука: 
14.1 Наставно-научног вијећа Технолошког факултета да се рукопис „Технологија 

прераде нафте“, аутора проф. др Пере Дугића, доц. др Татјане Ботић и доц. др Зорана 
Петровића објави као универзитетска наставна литература; 

14.2 Наставно-научног вијећа Медицинског факултета да се рукопис „Медицина рада“, 
аутора доц. др Љиљане Билић Малеш објави као универзитетска наставна 
литература; 

 
 
 



 
 

 

 
 

15. Разматрање приједлога: 

15.1 Споразума о сарадњи између Представништва државне агенције Россотрудничество у 
Републици Србији „Руски дом“ у Београду и Филолошког факултета Универзитета у 
Бањој Луци; 

15.2 Меморандума о пословној сарадњи између Друштва за истраживање,производњу, 
прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и 
производњу природног гаса Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад („НИС“) и 
Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци; 

15.3 Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Државног универзитета 
Врајт, Дејтон, САД; 

15.4 Меморандума о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и 
Нархоз Универзитета, Република Казахстан;  

15.5 Уговора о сарадњи између Франкофоне универзитетске организације 
институционализованог оператора за франкофонију са сједиштем у Монтреалу 
(Квебек) – Канада и Универзитета у Бањој Луци; 

15.6 Erasmus + међу-институционалног уговора: 
 15.6.1. Политехничким институтом из Viana do Kastelo, Португал за 2014-2021;  
 15.6.2. Радбоунд Универзитетом из Нијмегана, Холандија  за 2016-2018;  
15.7 Споразума о продужењу важења споразума између Универзитета у Београду и 

Универзитета у Бањој Луци; 
15.8 Уговора о пословно – техничкој сарадњи Факултета физичког васпитања и спорта 

Универзитета у Бањој Луци и „ЕУРОМЕДИК“ д.о.о. Бања Лука; 
 
16. Разматрање Захтјева др Љиљане Крнета за преиспитивање Одлуке Сената 

Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04-3.3829-75-1/16 од 22.12.2016. године, о 
избору др Синише Суботића у звање доцента за ужу научну област Педагошка и 
школска психологија; 
 Приједлог Одлуке Наставно-научног вијећа Филозофског факултета за избор др 

Синише Суботића у звање доцента за ужу научну област Педагошка и школска 
психологија; 

 Одлука Сената Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04-3.3525-44/16 од 24.11.2016. 
године; 

 Захтјев др Синише Суботића за преиспитивање Одлуке Сената Универзитета у 
Бањој Луци, број: 02/04-3.3525-44/16 од 24.11.2016. године; 

 Одлука Сената, број 02/04-3.3829-75/16 од 22.12.2016. године; 
 Одлука Сената, број 02/04-3.3829-75-1/16 од 22.12.2016. године; 
 Рјешење Просвјетне инспекције, број: 24.120/616-229-109-5/16 од 28.12.2016. 

године; 
 
17. Разматрање Ургенције Институције омбудсмена за људска права Босне и 

Херцеговине поводом препоруке омбудсмена по жалби др Зорана Врућинића; 
 Одлукa Сената Универзитета у Бањој Луци за избор др Ђуке Нинковић Барош у 

звање доцента за ужу научну област Дерматовенерологија; 
 Захтјев за преиспитивање Одлуке, број: 02/04-3.1589-69/16 од 23.06.2016. године; 
 Закључак Сената Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04-3.2314-71/16 од 

15.09.2016. године; 
 Закључак Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци; 
 Одлуку Сената  Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04-3.2839-59/16 од 27.10.2016. 

године; 
 



 
 

 

 
 

18. Разматрање Закључка о измјени Правилника о поступку еквиваленције 
раније стечених звања на Медицинском факултету Универзитета у Бањој 
Луци; 

 
19.  Разматрање захтјева Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци за 
 давање инструкције у вези са менторством професора емеритуса код израде 
 докторских дисертација и завршног рада на другом циклусу студија; 
 
20. Разматрање Приједлога Одлуке о организовању инструктивне наставе и 

Приједлога висине накнаде за похађање инструктивне наставе на: 
 20.1. Природно-математичком факултету; 
 20.2. Шумарском факултету; 
 
21. Разматрање Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Машинског 

факултета за додјелу звања „почасног доктора наука“ проф. др Властимиру 
Николићу; 

 Правилник о додјели признања и награда Универзитета у Бањој Луци (Пречишћен 
текст);  
 

22.  Разматрање Извјештаја Комитета за етичка питања Универзитета у Бањој 
 Луци; 

 
23.  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. 
 
 
 


