




Др Перо Петровић, ред., проф.,  ужа науча област Термотехника, Машински факултет, Универзитет у 
Бањој Луци, предсједник, 
Др Дуња Мартиновић, ред., проф., ужа научна област Општа енергетика, Машински факултет Сарајево, 
Универзитет у Сарајеву, члан. 
Др Петар Гверо, ванр., проф., ужа научна област Термотехника, Машински факултет, Универзитет у 
Бањој Луци, члан, 
 

 

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У 
БАЊОЈ ЛУЦИ 

 

 

 

Наставно-научно вијеће Машинског факултета Бања Лука, Универзитета Бања Лука, на 14. Редовној 
сједници одржаној 12.09.2014. године је донијело одлуку број 16/1.1661/14 којом смо именовани у 
Комисију за писање извјештаја по расписаном Конкурсу објављеном у дневном листу „Глас Српске,, од 
23.07.2014. године за избор сарадника за ужу научну област Термотехника. На расписани Конкурс 
Универзитета у Бањој Луци пријаву је поднио један кандидат: Данијела Кардаш, мастер енергетског и 
саобраћајног машинства.  

Какдидати је уз пријаву приложио сву тражену документацију.  

На основу увида у достављени материјал подносимо Извештај Комисије на Обрасцу - 1 у прилогу. 

  





 
 

Пријављени кандидати:  

Данијела Кардаш, мастер енергетског и саобраћајног машинства 

 

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основнп биографски подацн: 
Име (имена оба родитеља) и презиме: Данијела (Ранко, Зорка) Кардаш 
Установе у којима је био запослен: UNDP БиХ 

Основна школа "Меша Селимовић" Насеобина 
Лишња 

Радна мјеста: --- 
Научна и/или умјетничка област Машинство, енергетско и саобраћајно машинство 
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

--- 

б) Дипломе и звања: 
Први циклус студија 

 Назив институције: Машински факултет у Бањој Луци 
 Звање: Дипломирани инжењер енергетског и саобраћајног 

машинства - 180 ECTS 
 Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2011. 
 Просјечна оцјена из првог циклуса студија: 9,94 
Други циклус студија: 

 Назив институције: Машински факултет у Бањој Луци 
 Звање:  Мастер енергетског и саобраћајног машинства 
 Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2014. 
 Наслов завршног рада: Канализациона вода као извор топлоте за топлотну 

пумпу 
 Научна/умјетничка област (подаци из 
 дипломе): 

Термотехника 

 Просјечна оцјена: ---9.87 
Докторске студије/докторат: 

 Назив институције: --- 
 Мјесто и година одбране докторске 
 дисертација: 

--- 

 Назив докторске дисертације: --- 
 Научна/умјетничка област 
 (подаци нз дипломе): 

--- 

 Претходни избори у цаставна и научна звања 
 (институција, звање, година избора) 

--- 
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