
 
 
 
 
Број: 02/04-3.2881-26/12 
Дана, 19.10.2012. 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   25.10.2012. 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  08.10.2012. године; 
 
2. Давање сагласности на: 

2.1  Статут Архитектонско – грађевинско - геодетског факултета; 
2.2  Статут Природно-математичког факултета; 
2.3  Статут Технолошког факултета; 
2.4  Статут Шумарског факултета; 

      (МАТЕРИЈАЛ ДОСТАВЉЕН У САЗИВУ 6. СЈЕДНИЦЕ СЕНАТА) 
2.5  Статут Рударског факултета; 

 
3. Разматрање Приједлога за проширење броја студената за упис на I циклус 

студија у школској 2012/2013. години на: 
3.1  Академији умјетности на Студисјком програму драмске умјетности; 
3.2  Филолошком факултету на Студијском програму руског  и српског језика 

и књижевности; 
 
4. Разматрање Приједлога Наставно-научног вијећа Природно-математичког 

факултета о утврђивању приједлога броја студената на II циклусу студија у 
школској 2012/2013. године; 
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5. Доношење одлуке о измјени и допуни Одлуке о одговорним наставницима и 
сарадницима на I циклусу студија за зимски семестар у школској 2012/2013. 
години на приједлог: 
5.1  Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука; 
5.2  Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета; 
5.2  Наставно-научног вијећа Електротехничког факултета; 

 
6. Доношење одлуке о измјени и допуни Одлуке о одговорним наставницима и 

сарадницима на II циклусу студија за први семестар у школској 2012/2013. 
години на приједлог: 
6.1 Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета; 
 

7. Доношење одлуке о измјени и допуни Наставног плана Студијског програма 
математика и информатика на Природно-математичком факултету; 

 
8. Разматрање инцијатива: Природно-математичког факултета и Факултета 

политичких наука о измјени Уредбе о коришћењу академских титула, 
стицању сручних и научних звања; 

 
9. Доношење одлуке о расписивању конкурса за избор у наставничка и  

сарадничка звања; 
 
10.     Доношење одлуке о избору у наставничка и сарадничка звања на: 

 
10.1     ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.1.1 за избор др Боже Важића у звање ванредног професора за ужу научну област 

Сточарство, на наставним предметима: Биолошке основе сточарске производње, 
Говедарство, Овчарство и козарство, Пројектовање у сточарској производњи, 
Производни системи и технике гајења животиња и Очување аутохтоних раса по 
врстама домаћих животиња; 

 
10.2      ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
10.2.1 Разматрање Одлуке Наставно-научног Вијећа факултета којом се не усваја 

Извјештај стручне комисије за избор наставника за ужу научну област Алгебра и 
геометрија и Одлуку Наставно-научног Вијећа којом се Приговор Сандре Косић 
Јеремић на Извјештај стручне комисије за избор наставника за ужу научну 
област Алгебра и геометрија одбија као неоснован; 

10.2.2 за избор мр Данијеле Ћетковић у звање асистента за ужу научну област 
Физиологија животиња, на наставним предметима: Општа физиологија 
животиња  I,  Општа физиологија животиња II, Упоредна физиологија животиња  

  I, Упоредна физиологија животиња II и Физиологија и екофизиологија 
животиња; 

 
10.3      ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА: 
10.3.1   за избор мр Драгане Рашевић у звање вишег асистента за ужу научну област 

Масовни медији; 
 
10.4    ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТУ: 
10.4.1  за избор мр Анђелке Крстановић – Јанковић у звање вишег асистента за ужу 

научну област Специфичне књижевности – њемачка књижевност, на наставним 
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предметима: Њемачка књижевност класике, Њемачка књижевност Гетеовог доба, 
Њемачка књижевност 20. вијека, Њемачка књижевност послије 2. свјетског рата 
и Семинар из њемачке књижевности; 

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

докторској дисертацији на: 
 
11.1     ФИЛОЗОФСКОМ  ФАКУЛТЕТУ: 
11.1.1 за мр Небојшу Мацановића  на тему: „Криминогена инфицираност, њена 

обиљежја и могућност превенције и ресоцијализације ученика и малољетних 
деликвената у основној и средњој школи“;   

 
12. Доношење одлука о давању сагласности на Извјештај Комисије о оцјени 

подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на: 
 
12.1      РУДАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.1.1  за мр Семира Фејзића на тему: „Напонска анализа подграђивања подземних 

просторија у слојевитим лежиштима“; 
 
12.2     ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА: 
12.2.1  за мр Милутина Матића на тему: „Обнова и развој села – један од националних 

приоритета у Републици Србији на почетку XXI века, 2010-2025““;   
 
12.3      ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ: 
12.3.1 за мр Фикрета Миџића на тему: „Тврђаве-градови Поуња у османском и 

аустроугарском периоду“; 
 
13. Доношење одлука о разријешењу и именовању руководиоца Студијског 

програма матеамтика и инфорамтика на Природно-математичком 
факултету; 

                         
14. Разматрање: 

14.1 Споразума о образовно-научној сарадњи између Пољопривредног 
факултета Универзитета у Бањој Луци и Агрономског и прехрамбено-
технолошког факултета Свеучилишта у Мостару; 

14.2   Споразума о научно-образовној и пословно-техничкој сарадњи између 
Универзитета у Бањој Луци и Криминалистичко-полицијске академије 
из Београда; 

 
15. Доношење одлуке о условима уписа у више године студија студентима који 

студирају по Закону о универзитету; 
 
16. Разматрање Приједлога Одлуке Наставно-научног вијећа Пољопривредног 

факултета о именовању Комисије трећег циклуса студија; 
 
17. Разматрање Одлуке Наставно-умјетничког вијећа Академије умјетности о 

усвајању норматива за утврђивање група; 
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18. Разматрање Одлуке Наставно-научног вијећа Природно-математичког 
факултета о продужетку изборног периода вишег асистента мр Драгани 
Благојевић; 

 
19. Разматрање Захтјева др Небојше Јованића за преиспитавање Одлуке Сената 

Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04-3.1867-110/12; 
 
20. 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 321-179.     
                                                                                            
                                                                                 
                          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 
                                                                                                                 Р Е К Т О Р 
                                                                                                   Проф. др Станко Станић, с.р 


