
 

 

Број: 02/04-3.3242/14 

Дана, 30.09.2014. године 

 

На основу члана 4. став 1. Пословника о раду Сената Универзитета у Бањој Луци, с 

а з и в а м 

 

32. СЈЕДНИЦУСЕНАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  

 

 

ЗАПЕТАК 03.10.2014. године  

упросторијама Ректората, 

                           са почетком у 09,00 часова 

 

За сједницу предлажем сљедећи 

 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 

 

1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 31. сједнице Сената 

Универзитета одржане 11.09.2014. године; 

 

2. Доношење Одлуке о верификацији мандата привременог члана Сената 

испред Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци; 

 

3. Доношењедопуне Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима за 

зимски и љетни семестар школске 2014/2015. године на I и II циклусу студија; 

 

4. Разматрање Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Архитектонско-

грађевинско-геодетског факултета о измјени и допуни Одлуке о матичности 

факултета/Академије и студијских програма Универзитета у Бањој Луци за 

научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области- пречишћен 

текст; 

 

5. Разматрање Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Архитектонско-

грађевинско-геодетског факултета о измјени и допуни наставних планова 

студијских програма Архитектура, Грађевинарство и Геодезија; 

 

 



6. Доношње Одлуке о давању сагласности на састав Наставно-научног вијећа 

Природно-математичког факултета; 

 

7. Разматрања приједлога одлука Наставно-научног вијећа Шумарског 

факултета: 

7.1  о именовању проф. др Милана Матаруге за шефа катедре „Шумарска генетика и 

оснивање шума“; 

7.2 о именовању проф. др Зорана Маунаге за шефа катедре „Уређивање шума“ 

7.3 о именовању проф. др Наде Шуматић за шефа катедре „Организација и економика 

у шумарству“; 

7.4 о именовању проф. др Зорана Говедара за шефа катедре „Гајење шума“; 

7.5 о именовању доц. др Зорана Станивуковића за шефа катедре „Интегрална заштита 

шумских екосистема“; 

7.6 о именовању проф. др Родољуба Ољаче за шефа катедре „Ловство“; 

 

8. Разматрање Приједлога Наставно-научног вијећа Филозофског факултета 

оименовању и разрјешењу руководиоца Студијског програма филозофије; 

 

9. Доношење Одлуке о продужењу радног ангажовања за: 

9.1 проф. др Милана Гашића, Архитектонско-грађевински-геодетски факултет 

Универзитета у Бањој Луци; 

9.2 проф. др Миливоја Крчмара, Економски факултет Универзитета у Бањој Луци; 

9.3 проф. др Остоје Ђукића, Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци; 

9.4 проф. др Петрa Стојаковићa, Филозофски факултет Универзитет у Бањој Луци; 

 

10. Доношење Одлуке о избору наставника и сарадника на: 

 

 10.1 АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

10.1.1 за избор др Дарије Гајић у звање доцента за ужу научну област Архитектонске 

конструкције, инсталације, технологија грађења, еколошки инжењеринг и менаџмент у 

архитеткури, на студијском програму Архитектура; 

10.1.2 за избор ма Наташе Мрђе у звање вишег асистента за ужу научну област 

Техничке механике у грађевинарству, на студијском програму Грађевинарство; 

 

10.2 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

10.2.1 за избор др Славка Шајића у звање доцента за ужу научну област 

Телекомуникације; 

10.2.2 за избор Славице Савић у звање вишег асистента за ужу научну област Општа 

електротехника; 

 

10.3MAШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

10.3.1 за избор др Снежане Петковић у звање редовног професора за ужу научну 

област Мотори и моторна возила; 

 

 

 



 10.4 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

 10.4.1 за избор др Смиљане Параш у звање доцента за ужу научну област Зоологија, на 

наставном предмету Упоредна хистологија са ембриологијом; 

 10.4.2 за избор др Смиљане Параш у звање доцента за ужу научну област 

Микробиологија, биологија ћелије, на наставном предмету Биологија ћелије; 

 

 10.5 ТЕХНОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

 10.5.1 за избор др Борислава Малиновића у звање доцента за ужу научну област 

Електрохемијско инжењерство; 

 10.5.2 за избор др Саше Папуге у звање доцента за ужу научну област Еколошко 

инжењерство; 

 10.5.3 за избор др Александра Савића у звање доцента за ужу научну област 

Биохемијско инжењерство; 

 10.5.4 за избор др Ладислава Василишина у звање доцента за ужу научу област 

Прехрабмене технологије намирница биљног поријекла; 

 

 10.6 ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

 10.6.1 за избор мр Валентине Милекић у звање вишег асистента за ужу научну област 

Теорија књижевности, на наставним предметима Теорија књижевности 1, Теорија 

књижевности 2 и Увод у теорију књижевности; 

 10.6.2 за избор Василисе Шљивар у звање асистента за ужу научну област Специфични 

језици – руски језик, на наставним предметима: Фонетика и фонологија руског језика, 

Морфологија руског језика 1, Морфологија руског језика 2 и Творба ријечи руског 

језика; 

 

 10.7 ШУМАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

 10.7.1 за избор др Милана Матаруге у звање редовног професора за ужу научну област 

Шумарска генетика и оснивање шума; 

 10.7.2 за избор др Зорана Станивуковића у звање ванредног професора за ужу научну 

област Интегрална заштита шумских екосистема; 

 10.7.3 за избор др Љиљане Дошеновић у звање ванредног професора за ужу научну 

област Урбано шумарство; 

 

10.8 МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ 

10.8.1 о неизбору Марије Кривоукуће у звање вишег асистента за ужу научну област 

Фармакогнозија; 

 

11. Доношење одлуке о давању сагласности на Извјештај Комисије о урађеној 

докторској дисертацији на: 

 11.1 АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

11.1.1 за мр Александра Борковића на тему под насловом „Геометријски нелинеарна 

анализа призматичних љуски примјеном метода коначних трака“; 

 11.1.2 за мр Сашу Чворо на тему под насловом „Истраживање образаца за унапређење 

ваздушног комфора простора у циљу енергетске ефикасности зграда“; 

11.1.3 за мр Драгана Мацановића на тему под насловом „Оптимални модел евиденције 

непокретности“; 



 11.1.4 за мр Јулију Алексић на тему под насловом „Савремени модели мобилних 

префабрикованих објеката у кризним подручјима“; 

 

 11.2 МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

 11.2.1 за мр Јадранку Ђурановић-Милчић на тему под насловом „Значај вагиналног 

ултразвука у дијагностици узрока крварења у перименопаузи и постменопаузи“; 

 11.2.2 за мр Бранку Чанчаревић Ђајић на тему под насловом „Улога Доплер 

параметара у предикцији перинаталног исхода код интраутерусног застоја у расту 

плода“; 

 11.2.3 за мр Игора Сладојевића на тему под насловом „Квантитативна анализа 

менискуса и синовијалне мембране зглоба кољена човјека“ 

 11.2.4 за мр Далиборку Тадић на тему под насловом „Преваленција васкуларних 

коморбидитета у мултиплој склерози; повезаност са онеспособљеношћу болесника“; 

 

 11.3 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

11.3.1 за мр Тању Максимовић на тему под насловом „Карактеризација 

антиоксидативног метаболизма водених макрофита Pharagmites communis (Trin.) 

Utrcucularia vulgaris (L.) i Salvinia natans (L.) AII.“ 

 

11.4ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

11.4.1 за мр Тамару Стојановић Ђорђевић на тему под насловом „Школа – фактор 

остваривања националних и глобалних вредности“; 

11.4.2 за мр Синишу Лакића на тему под насловом “Мултиметодна валидација 

психометријски дефинисаног конструкта савјесности“; 

 

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 Гордану Спасојевић на тему под насловом „Ефикасност народне пјесме у 

функцији подстицања развоја музичких способности код дјеце млађег школског 

узраста“ 

 

12.2 АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ: 

12.2.1 за мр Радомира Цвијића на тему под насловом „Динамичка 

стабилносттанкозидних конструкција“; 

 

12.3 МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

12.3.1 за мр Ирену Касагић-Вујановић на тему под насловом „Хемометријска анализа 

хроматографсског понашања амлодипин-бесилата и биспролол-фумарта у течној 

хроматографији хидрофилних интеракција“; 

 

12.4 ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: 

12.4.1 за мр Андреју Марић на тему под насловом „Књижевнотеоријска и критичка 

мисао Николе Кољевића“; 

 



12.5ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ 

12.5.1 за мр Мариану Лукић-Тановић на тему под насловом „Демографски процеси на 

простору града Источно Сарајево“; 

 

13. Разматрање Одлуке Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-

геодетског факултета да се публикација „Урбана регенерација Браунфилд  

локације Руди Чајавец у Бања Луци“ обајви као универзитетска литература; 

 

14. Разматрање Одлуке Наставно-научног вијећа Филозофског факултета да се 

уџбеник емеритуса проф. др Бранка Милосављевића „Социјална патологија као 

трагични вид људске егзистенције“ објави као универзитетска наставна 

литература; 

 

 15. Разматрања Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Филолошког 

факултета о расписивању конкурса за доквалификацију наставника српског 

језика и књижевности на Филолошком факултету; 

 

 16. Разматрање Извјештаја радне групе о Елаборату о друштвеној оправданости 

организовања самофинансирајуће професионалне доквалификације социјалних 

радника са вишим образовањем (Елаборат се налази у материјалу 30. сједнице 

Сената Универзитета); 

  

17. Разматрање Жалбе Слађане Мишић на Одлуку Сената, број: 02/04-2359-31/14 

од 16.07.2014. године и Изјашњења Филозофског факултета у вези са жалбом; 

 

18. Разматрање Захтјева за преиспитивање Милана Савића на Одлуку Сената, 

број: 02/04-3.2369-15/14 од 16.07.2014. године;  

 

19. Разматрање жалбе Ведрана Станетићана исход конкурса за избор сарадника 

за наставни предмет Маркетинг; 

 

20. Разматрање Приједлога Одлуке Наставно-научног вијећа Филолошког 

факултета о  поништењу дијела Конкурса Универзитета у Бањој Луци 

објављеног 23.07.2014. године; 

 

 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 321-279.        

 

     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 

Р Е К Т О Р 

 

                                                                              Проф. др Станко Станић 
 


