






 
II. ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 
 
а) Основни биографски подаци 
Име, име оба родитеља и презиме: Гордана (Стеван, Радојка) Тица 
Датум и мјесто рођења: 31.03.1964. Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: 1. РО Инцел, РЈ Енергана, Бања Лука  

2. Машински факултет Бања Лука 
Звања/ радна мјеста: 1. Помоћник шефа одржавања енергетских 

постројења, шеф техничког бироа, 
2. Aсистент, виши асистент, доцент 

Научна/умјетничка област: Машинство, Термотехника и термоенергетика 
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

• Члан Савеза енергетичара Републике Српске,  
• Члан Савјета града Бања Лука за климатске 

промјене (област гријање и хлађење ) 
• Члан одбора за Енергетску ефикасност 

успостављену од Градске управе и градова 
Републике Српске  

• Члан Регионалне Озонске мреже за Европу и 
Централну Азију (ECA) и Јужну Азију (SA)  

• Члан Одбора привредника из области расхладне, 
клима технике и дизалица топлоте, под 
окровиљством Вањско − трговинске Коморе (ВТК) 
Босне и Херцеговине 

 
б) Дипломе и звања 
Основне студије:  
Назив институције:  Машински факултет у Бањој Луци  
Звање: Дипломирани машински инжењер 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 1989. године  
Просјечна оцјена из цијелог студија 6,88 
Постдипломске студије: 
Назив институције: Машински факултет у Бањој Луци 
Звање: Магистар наука из области машинства, област 

Термотехника, усмјерење Толификација 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2002. године 
Назив магистарског рада:  
 
 

“Могућност кориштења геотермалне енергије 
сјеверног дијела Републике Српске за производњу 
електричне енергије“ 

Просјечна оцјена  8,67 
Научна/умјетничка област (подаци 
из дипломе):  

Термотехника  

Докторске студије/ докторат: 
Назив институције:   Машински факултет Бања Лука 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертације: 

Бања Лука, 2010. 
 

Назив докторске дисертације: “Прилог изучавању међусобног дјеловања хлађеног 
објекта и његове околине“ 

Ужа научна/умјетничка област 
(подаци из дипломе ): 

Доктор техничких наука, научна област Машинство, 
ужа научна област Гријање и климатизација 
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Претходни избори у наставна и 
научна звања (институција, звање и 
година избора/ период):  
 

Машински факултет Бања Лука: 
асистент, 1992 - 2002. год. 
виши асистент, 2002- 2010. год. 
доцент, 2010 - 2015. год. 

 
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 
Оригинални научни рад у водећем научном часопису међународног значаја (члан 
19/7, бодова 12) 

1. Гверо П., Тица Г., Петровић П., Папуга С., Јакшић Б., Рољић Л.: Rеnеwаblе Еnеrgy 
Sources and Their potential Role in Mitigation of Climat Changes and As a Sustainable 
Development driver in Bosnia and Herzegovina, Thermal Science. Vol. 14,No. 3, pp.641-
654, 2010. 

12x0.3=4 
Оригинални научни рад у часопису међународног значаја (члан 19/8, бодова 10) 

1. Петровић П., Тица Г., Котур М.: Grаphicаl prеsеntаtiоn оf lоssеs оf work in Т-s 
diаgrаm, АNNАLS 2010-3-69, Annаls оf fаkulty еnginеring Hunedoara, International 
Journal of engineering, Tome VIII (year 2010), Fascicule 3, (ISSNH 1584-2673), пп. 356-
357, 2010. 

10 
Оригинални научни рад у часопису националног значаја (члан 19/9, бодова 6) 

1. Тица Г., Ђуричковић В., Гверо П.: Максималне вриједности расхладног биланса 
објекта, Енергија , Број 1-2, Година IX, str. 266-270, 2007. 

6 
Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у цјелини (члан 19/15, бодова 
5) 

1. Тица Г., Ђуричковић В.: Начин оптимисања површина измјењивача топлоте, 33. 
Међународни конгрес КГХ, децембар, Београд, 2002. 

5x0.75=3.75 
2. Тица Г.: Учешће по позиву. Потенцијал и ресурси  обновљивих извора енергије и 

њихов  развој  у овом дијелу Европе, REC, Будимпешта, март 2005, 3rd  REEEP 
Regional Meeting in CEE, Turkey and the Black sea region, REC – Szentendre, Hungary, 
Martch 29-30, 2005. 

5 
3. Гверо П., Тица Г., Петровић С., Папуга С., Јакшић Б., Рољић Л.: Renewable Energy 

Sources and Their Potential Role in Mitigation of Climate Changes and as a Sustainable 
Development Driver in Bosnia and Herzegovina , V Dubrovnik Conference on Sustainabla 
Develpoment of Energy, Water and Environment Systems, Дубровник, Croatia, 2009. 

 
5x0.3=1.5 

4. Тица Г., Кулић Ф.: Еxаmplе оf usаgе оf HFC аnd R-717А/C sѕstеms in public building 
аnd industry in Bоsniа аnd Hеrzgоvinа, Међународни скуп Озонске мреже Европе и 
Централне Азије (ЕCА), Инстанбул , рад у цјелини штампан у цјелини , априла 2010. 

5 
5. Тица Г., Ђуричковић В., Гверо П., Утицај прекидног режима рада расхладног 

система објекта на његов расхладни биланс, IEEP '08, Регионална конференција 
Индустријска енергетика и заштита животне средине у земљама југоисточне Европе, 
Златибор , Србија, 24. до 28. јуни 2008. 

5 
6. Гверо П., Петровић С., Тица Г., Станивуковић А.: The Рesults and Poential of Biomass 
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Use in Bosnia and Herzegovina. Резултати и потенцијали коришћења биомасе у Босни 
и Херцеговини, IEEP '10, Regional Conference, (procesing n CD ROM), Златибор, 
Србија, , 22. до 26. јуни 2010 

5x0.75=3.75 
7. Тица Г., Ђуричковић В., Гверо П.: Утицај акумулисане топлоте у зиду на укупни 

расхладни биланс објекта. IEEP '10, Друга регионална конференција, Индустријска 
енергетика и заштита животне средине у земљама југоисточне Европе, Златибор, 
Србија. 22. до 26. јуни 2010. 

5 
Научни радови на скупу националног значаја, штампани у цјелини (члан 19/17, 
бодова 2)5 

1. Миљуш М., Тица Г., Средић Н.: Хетерогена рачунарска мрежа за подршку НИР 
Универзитета у Бањој Луци, ЈУПИТЕР, Београд, 1998. 

2 
2. Ђуричковић В., Петровић П., Гверо П., Тица Г.: Транспорт вреле воде на веће 

удаљености, Зборник радова са међународног савјетовања о достигнућима у електро 
и машинској индустрији –ДЕМИ, Бања Лука, пп.119-122, 1998. 

2x0.75=1.5 
3. Ђуричковић В., Петровић П., Тица Г., Гверо П.: Могућности транспорта топлотне 

енергије на веће удаљености, 2. Научно-стручно савјетовање Енергетика Српске, 
Бања Врућица, пп.760-766, 1998, 

2x0.75=1.5 
4. Ђуричковић В., Миловановић З., Петровић П., Гверо П., Тица Г.: Топлификација 

урбаних средина Републике Српске. Стање и могући правци развоја, Енергетика 
Српске, Теслић, пп. 327-337, 2000. 

2x0.5=1 
5. Тица Г., Ђуричковић В.: Могућности кориштења геотермалне енергије сјеверног 

дијела Републике Српске (јужни обод Панонског басена) за производњу електричне 
енергије, Енергетика Српске, Теслић, пп. 338-342, 2001. 

2 
6.  Тица Г.: Кориштење геотермалне енергије за производњу електричне енергије - 

поглед у будућност, 5. међународно савјетовање о достигнућима електро и 
машинске индустрије ДЕМИ 2002, Бања Лука, , пп.331-336, 2002. 

2 
7.  Тица Г., Ђуричковић В., Гверо П.: Потенцијалност геотермалне енергије у 

сјеверном дијелу Републике Српске и могућност њеног кориштења за производњу 
електричне енергије, Индустријска енергетика 2004. у организацији друштва 
термичара Србије и Црне Горе, Доњи Милановац, Лепенски Вир, октобар, рад 
штампан у цјелини на CD, 2004. 

2 
8. Тица Г: Анализа геотермалног ресурса на подручју сјеверног дијела Републике 

Српске у циљу његовог кориштења. Савјетовање о обновљивим изворима енергије. 
Форум »Геотермална енергија», Врњачка Бања, 10 и 11.новeмбар, рад штампан у 
цјелини на CD, 2005. 

2 
9. Тица Г., Ђуричковић В.: Могућности кориштења дубоких геотермалних ресурса у 

бањалучком топлификационом систему (Приказ студије); Савјетовање о 
обновљивим изворима енергије. Форум »Геотермална енергија», Врњачка Бања, 10. 
и 11. новембар, 2005. год. рад штампан у цјелини на CD. 

2 
10. Тица Г., Ђуричковић В.: Иновације у циклусима нискотемпературних носилаца 

топлоте за производњу електричне енергије, 7. Међународни научно-стручни скуп о 
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достигнућима у електро и машинској индустрији, ДЕМИ, Бања Лука, 2005, пп. 493-
498. 

2 
11. Тица Г., Ђуричковић В., Гверо П.: Максималне вриједности расхладног биланса 

објекта, Енергетика 2007. године, У организацији Савеза енергетичара Србије, 
Златибор, март, 2007. 

2 
12. Тица Г., Ђуричковић В, Гверо П: Периоди хлађења као случајна величина, стр 611-

616. VIII Међународни научно-стручни скуп о достигнућима у електро и машинској 
индустрији ДЕМИ 07, Бања Лука, мај, 2007. 

2 
13. Тица Г., Ђуричковић В, Гверо П: Дозрачена енергија Сунца на вертикалне 

површине различитих оријентација, 13. Симпозијум термичара, Сокобања, октобар, 
2007. 

2 
14. Гверо П, Тица Г.: Биоенергетски потенцијал Републике Српске, Академија наука и 

умјетности Републике Српске, Научни скуп Ресурси Републике Српске Бања Лука, 
октобар, 2007. 

2 
15. Ђуричковић В., Тица Г.: Ефикасност грађевинског објекта као енергетског система; 

"1. Савјетовање о комуналној енергетици у БиХ са међународним учешћем" на тему: 
Енергетска ефикасност у зградарству, Сарајево, БиХ, 29. до 31. мај 2008. 

2 

Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту (члан 
19/20, бодова 3) 

 
1. FP 6 INCO Ct -2004 - 509165 “Flexible Premixed Burners for Low- Cost Domestic 

Heating Systems ” (FlexHEAT), Тица Г. -Члан тима за реализацију пројекта - 
Машински факултет Бања Лука , Универзитет у Ерланген- Нуернгерг (контрактор) и 
Машински факулет Универзитета у Бањојлуци као један од седам партнета, 
координатор Гверо Петар, 2004-2007. 

3 
2. Тица Г.: Први национални извјештај Босне и Херцеговине у складу са Оквирном 

конвенцијом Уједињених нација о климатским промјенама. Тица Г.:Учесник на 
изради, ангажована као члан стручног тима (development of the Initial National 
Communications (INC) of Bosnia and Herzegovina under the United Nations Framework 
Convention on Climate Changes. Ангажман на анализирању потенцијала обновљивих 
извора енергије (Renewable Energy Resources -RES) у Босни и Херцеговини и 
идентифкацији мјера за ублажавање климатских промјена у сектору обновљивих 
извора енергије. Позиција (Positions held): National expert in energy efficiency in 
Buildings and Spatial Planinng for preparation BIH INC – Initial National Communication 
to UNFCCC. Инвеститор ( Employer): UNDP, 2008 до 2009. 

3 
3. Тица Г.:члан тима за реализацију пројекта: Project: Climate Change Facility for BiH 

Cities. Expected outputs: Sustainable Energy Action Plan) for Banja Luka City . developed 
and discussed commitment to develop a similar plan.  
Инвеститор (Employer): Banja Luka City supported by UNDP. Позиција (Position held): 
Expert in energy efficiency in buildings for preparation SEAP (Sustainable Energy Action 
Plan) for Banja Luka City, 2009 − 2010. 
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Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту (члан 
9/22, бодова 1) 

 
1. Fisibility study - EU RED EC PROJECT " ANIWASTE - The European 's CARDS 

programe - The integral solving of waste problem from farms and slaughter houses in NW 
B&H Region - Тица Г. - Истраживања за биогас на сегменту анализирања дијела 
студије, Србац, 2005. 

1 

 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава сврстаних  по категоријама 
из члана 19. или члана 20.) 
 
 
Научни радови на скупу међународног значаја, послије последњегизбора, 
штампани у цјелии, (члан 19/15, бодова 5) 

1. Тица Г. , Ђуричковић В., Гверо П.: Димензионисање расхладног система објекта за 
унапријед познату поузданост. Dimensioning objects cooling system for predetermined 
known reliability, ДЕМИ 2011. 

Питање које се поставља пред сваког инжењера расхладног система је: Како димензионисати постројење у љетном 
режиму, ако су познати параметри околине? У овом раду је показан примјер специфичног инжењерског проблема. 
Препоручена је метода за дефинисање пројектних параметара, који би били релевантни за димензионисање расхладног 
постројења, која има значајне предности у односу на све данас кориштене методе за прорачун расхладног биланса 
објекта. 

5 
2. Тица Г., Роговић-Грубић А., Котур М., Гверо П.: Замјена радног средства HCFC-22 у 

старим расхладним системима у Босни и Херцеговини, 10th Conference of chemists, 
technologistes and environmentalists of Republic of Srpska, Бања Лука. 2013. 

У раду је истакнуто да још увијек постоји доста расхладних ситема нспуњених са радним средство HCFC-22 у Босни и 
Херцеговини, а која су дуги низ година у функцији. Многе фирме нису у могућности да замијене старе расхладне уређаје 
новим, са еколошким средствима. Кориштени расхладни системи се допуњују или приступају мијењању радног средства 
HCFC-22, најчешће због квара на систему. Послије отклањања квара, ако је извршена замјена расхладног средства, 
потребно је допунити расхладни ситем. Постоји велики број корисника мањих расхладних система (шанкови, витрине, 
расхладни ормари, фрижидери, замрзивачи, ледомати итд.) са HCFC-22. Оно се углавном мијења или надопуњује 
приликом замјене компресора. 

5x0.75=3.75 
3. Тица Г., Роговић-Грубић А., Котур М., Гверо П.: Implemented in accordance with the 

management plan for the cooling equipment (Refrigeration Management Plan − RMP) for 
Bosnia and Herzegovina and the program for phase out substances that deplete the ozone 
layer in Bosnia and Herzegovina, ECA Thematic meeting on implementation off HCFC 
phase-out menagement plans, Задар 2013. 

У раду је презентована активност два тренинг центра у Босни и Херцеговини и број пријављених кандидата за технички 
тренинг . Центри су успостављени ради  организације и извођења семинара / радионица за обуку техничара / механичара 
и сервисера расхладних и клима уређаја за управљање расхладним средствима и провођење у БиХ  „Програма постепеног 
искључивања из употребе супстанци које оштећују озонски омотач“. 

5x0.75=3.75 
4. Гверо П., Д. Кaрдaш, С. Пoсaвљaк, Г. Tицa, “Experts in Teamwork” at University of 

Banja Luka as a New Approach of Interdisciplinary Studies, V Regional Conference: 
Industrial Energy and Environmental Protection in South Eastern European Countries, 
IEEP 2015, Serbia – Zlatibor, June 24-27, 2013; 06/2015, from 57 p. in proceedings of 
abstracts 

Рад је написан на енглеском језику и анализира потребу за измјенама у наставном процесу инжењерски студијама, 
базирану на анализи проведеној на техничкиим факултетима Универзитета у Бањој Луци, а по узору на напредне студије 
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универзитета западне Европе. Тимски рад је компонента која се појављује као недостајућа и посебно долази до изражаја 
у пројектима мултидисциплоинарног и интердисциплинарног типа, гдје је неопходно студенте навести да науче 
комуницирати и функционисати у тиму у циљу реализације сложених пројеката, са којом се могу сровести у реалној 
пракси. 

5x0.75=3.75 
5. Тица Г., Роговић-Грубић А., Котур М., Гверо П.: An analysis of the use of HCFC – 

refrigerants in the industry and households in Bosnia and Herzegovina. A review of 
possible alternative replacements. ДЕМИ 2013.  

У раду је истакнут значај почетка примјене „Нациналног ODS Phase-out плана NOPPP“ 
као дијела Националног програма за имплементацију Бечке конвенције за заштиту 
Озонског слоја  и Монтреалског протокола за супстанце које уништавају Озонски слој. У 
раду су приказане укупне количине HCFC супстанци (примарно R-22, које су увежене, 
количине HCFC супстанци које су инсталисане у постојећем сектору, могуће 
алтернативне замјене, које би биле кориштене у иинсталацијама у индустрији, као и у 
домаћинствима. 

5x0.75=3.75 
Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту (члан 
19/20, бодова 3) 

 
1. Тица Г.: Припрема и израда националног енегетског ефикасног акционог плана у 

сектору зградарства. Позиција члана − Positions held: Expert in energy efficiency for 
preparation of the 1. NEEAP BIH (National Energy Efficiency Action Plan) in building 
sector. Инвеститор − Employer: USAID. Период ангажовања за потребе израде: 2010. 
до 2011. 

3 
2. Тица Г.: члан стручног тима за реализацију пројекта: HCFC phase-out management 

plan for Bosnia and Herzegovina, Имплементациона агенција: УНИДО, 2011. 
3 

3. Тица Г., члан стручног тима за други национални извјештај. Пројекат: Еnergy 
efficiency in Buildings and Spatial Planinng for preparation BIH SNC − Second National 
Communication to the UNFCCC. Инвеститор: Employer: UNDP. Позиција: Positions 
held: National expert in energy efficiency in Buildings and Spatial Planing for preparation 
BIH SNC − Second National Communication to the UNFCCC, Период израде: 2011 дo 
2012. 

3 
4. Тица Г., члан стручног тима за FBUR национални извјештај. Пројекат: Први 

двогодишњи извјештај Босне и Херцеговине о емисији стакленичких плинова у 
складу с Оквирном конвенцијом уједињених нација за климатске промјене, 
Инвеститор − Employer: UNDP .Позиција - Positions held: National expert for 
preparation FBUR mitigation in buildings –Период израде: Септембар, 2014. 

3 
5. Тица Г., члан тима пројекта: Први двогодишњи извјештај Босне и Херцеговине о 

емисији стакленичких плинова у складу с Оквирном конвенцијом уједињених нација 
за климатске промјене, Инвеститор − Employer: UNDP .Позиција - Positions held:  
National expert for preparation FBUR mitigation in buildings F-gasses, 2014. 

3 
6. Тица Г.: Пројекат: Preparation BIH TNC - Third National Communication to UNFCCC. 

Инвеститор (Employer): UNDP. Позиција (Positions held):члан тима-  National expert 
in energy еfficiency in Buildings and Spatial Planinng for preparation BIH TNC - Third 
National Communication to UNFCCC. Период израде From: 2015. 

3 
7. Тица Г., члан тима пројекта: 30530-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-JPHES 
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SDTRAIN Training Courses for Public Services in Sustainable Infrastructure Development 
in Western Balkans, 2012-2015.  

3 
8. Тица Г., члан тима пројекта:TEMPUS, JPCR 510952, CREDO. Description: Creation 

of third cycle studies – Doctoral Programme in Renewable Energy and Environmental 
Technology. 

3 
9. Тица Г., члан тима пројекта:TEMPUS, JPCR 530194-2012, ENERESE (Energy 

Efficiency, Renewable Energy Sources, and Environmental Impact).  
3 

УКУПНО БОДОВА ЗА НАУЧНУ ДЈЕЛАТНОСТ: 87 (прије) +47 (послије)=134 
 
г) Образовна дјелатност кандидата 

Образовна дјелатност послије последњег избора/ реизбора 
(Навести све активности (публикације гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 21) 

Асистент, доцент / 2010 – до данас  
Предмети у наставном процесу на којима је кандидат изводио наставни процес –предавања и 
извођење вјежби на Машинском факултету, студијска групе Термотехника и 
Термоенергетика: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/ реизбора 
(Навести све активности (публикације гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 21) 

Aсистент у настави 1992-2002: 
Предмети у наставном процесу на којима је кандидат изводио наставни процес – извођење 
вјежби на Машинском факултету, усмјерење Погонско енергетско машинство: 
• Турбо и клипне машине,  
• Термички уређаји,  
• Пумпе и вентилатори, 
• Топлотне турбо машине, 
• Термички уређаји/ Парни котлови 
Предмети у наставном процесу на којима је кандидат изводио наставни процес – извођење 
наставе и вјежби (једног дијела који се односио на термотехнику и термоенергетику) на 
Електротехничком факултету: 
• Основе машинства  
 
Виши асистант / 2002 – 2010:  
Предмети у наставном процесу на којима је кандидат изводио наставни процес – извођење 
вјежби на Машинском факултету, усмјерење: Погонско енергетско машинство: 
• Расхладни уређаји / вјежбе 
• Пумпе и вентилатори/ вјежбе 
• Топлотне турбо машине / вјежбе 
• Енергетика у дрвној индустрији / вјежбе 
• Хидротермичка обрада дрвета / вјежбе 
Предмети у наставном процесу на којима је кандидат изводио наставни процес – извођење 
наставе и вјежби (једног дијела који се односи на термотехнику и термоенергетику) на 
Електротехничком факултету: 
• Основе машинства  

3 
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• Термодинамика 2 / извођење наставног дијела процеса/ предавања 2010-2014. 
• Расхладна постројења/ извођење вјежби и предавања школ.год. 2014/2015. 
• Пумпе и вентилатори/ извођење вјежби 
• Топлотне турбомашине/ извођење вјежби 
• Енергетика у дрвној индустрији/ извођење вјежби 
• Хидротермичка обрада дрвета/ извођење вјежби 
• Обновљиви извори енергије /извођење предавања и вјежби на Мастер студијама –
дијела који се односи на обновљиве изворе енергије и производњу топлотне и електричне 
енергије из обновљивих извора енергије (геотермалне енергије, сунчеве енергије, биогаса). 
 
Квалитет педагошког рада (члан 25) 
 
У званичним студентским анкетама за квалитет наставе оцјена кандидата је задовољавајућа. 
Оцјена студената о квалитету студијских програма и студијских група: Термотехника 3,83; 
Термоенергетика 3,76. Укупна оцјена, по спроведеној анкети студената о квалитету наставе 
коју је кандидат изводио у претходном изборном периоду је добар. 

5 
Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи (члан 21/2, бодова 6) 

 
1. Тица Г.: Хладњаче, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет, јули 2015, 

страница 262 (ISBN 978-99938-39-54-5) 
 Садржај књиге је изложен у осам поглавља. Прво поглавље је посвећено разматрању теоретског процеса 
парног компресионог расхладног постројења. Друго поглавље садржи анализу стварних процеса парног 
компресионог расхладног постројења. Треће поглавље је посвећено технолошким проблемима хлађења; 
изложена је грађевинска физика објекта хладњаче, избор грађевинских и изолационих материјала те начин 
спречавања кондензације влаге у вањским зидовима хладњаче. Четврто поглавље садржи анализу избора 
расхладних средстава за парна компресиона расхладна постројења са аспекта њихових пожељних особина; 
изложен је критериј за вредновање њиховог утицаја на околину. Пето поглавље садржи детаљну енергијску 
билансу хладњаче, а на основу ње и начин димензионисања основне опреме расхладног постројења хладњаче. 
У шестом поглављу су изложене основе регулације хладњача; анализиране су радне карактеристике појединих 
јединица компресионих расхладних постројења и на основу њих одређена је оптимална радна тачка 
расхладног постројења хладњаче. Седмо поглавље је изложено у виду алгоритма за пројектовање и 
изградњу индустријских хладњача. Осмо поглавље садржи преглед хладњача за посебне намјене.Прилог. У 
вези са четвртим поглављем приложени су p, х-дијаграми радних средстава која су најчешће у употреби у 
расхладним системима хладњача, а користе се и као замјенска еколошка радна средства. У вези са петим 
поглављем приложене су табеле које су неопходне за прорачун хладњача. 

6 
Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству...) (члан 21/10, бодова 3) 

1. Организовање и спровођење обуке сервисера и техничара на Машинском факултету у 
Бањој Луци, у оквиру Националног – БиХ програма постепеног искључивања из 
употребе супстанци које оштећују Озонски омотач. УНИДО пројекат: Програм обуке 
сервисера / Тraining Servisers Programme – TSP. Извођење семинара за обуку 
сервисера/ оператора расхладних и клима уређаја, са укупно 60 кандидата, у четири 
групе, током јуна и јула 2013. 

3 
2. Успостављање сарадње са Рафинеријом уља Модрича за потребе обуке радника. Тема: 

Компресори. Обука радника. Рафинерија уља Модрича. 2014. 
3 

3. Успостављање сарадње са Рафинеријом уља Модрича за потребе обуке радника. Тема: 
Пумпе. Обука радника. Рафинерија уља Модрича. 2014. 

3 
4. Похађање првог научно-стручног семинара Енергетска ефикасност у савременом 

градитељству, Архитектонско-грађевинско-геодетски  факултет Бања Лука, 2015. 
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3 
5. Боравак на TU Delft  (Холандија) у oквиру прojeктa TEMPUS – CREDO: 2010-3361 , 

2011. гoдинe. 
3 

6. Боравак на TU Bergakademie Freiberg  (Њемачка) у oквиру прojeктa TEMPUS – 
ENERESE: 530194-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR, 2014. 

3 
Члан комисије за одбрану рада другог циклуса : (члан 21/14, бодова 3) 

1. Данијела Кардаш: Kанализационе воде као нискотемпературни извор топлоте за 
топлотну пумпу, Машински факултет, Бања Лука, април 2015. 

3 
Нерецензирани студијски приручник (члан 21/17, бодова 3), доступно на сајту  

 
Назив бод 

1. Скрипта (изводи и предавања за предмет Основи машинства, 2010.) 3 
2. Скрипта (изводи задатака са вјежби), Расхладна постројења, Машински 

факултет, 2011. 
3 

3. Скрипта –припрема подлоге за израду пројектног задатка из Расхладних 
постројења, Машински факултет, 2011. 

3 

4. Скрипта (изводи задатака са вјежби), Топлотне турбомашине, Машински 
факултет, 2013. 

3 

5. Скрипта –припрема подлоге за израду пројектног задатка, Топлотне 
турбомашине, Машински факултет, 2011. 

3 

6. Скрипта (изводи задатка са вјежби), Пумпе, компресори и вентилатори, 
Машински факултет, 2013. 

3 

7. Скрипта –припрема подлоге за израду пројектног задатка, Пумпе и 
вентилатори Машински факултет, 2011. 

3 

8. Скрипта –припрема подлоге за израду пројектног задатка, Компресори, 
Машински факултет, 2011. 

3 

9. Скрипта (изводи са предавања), Расхладна постројења, Машински факултет, 
2014. 

3 

 
Тица Гордана је од 2010 године била: 
 

1. Члан комисије за одбрану дипломског рада по старом наставном програму, 300 
ЕЦТС бодова: (не бодује се) – 5 пута. 
1. Агостини Дарко (2012): Истраживање  проблема који се јављају приликом 
сагоријевања пелета од сламе 
2. Срђан Малетић (2012): Анализа система гријања објекта грађеног прије 
доношења стандарда о термичкој изолацији 
3. Василије Стојаковић (2012): Анализа термичких карактеристика омотача 
објекта у циљу задовољења норми енергетске ефикасности 
4. Жељко Видић (2015): Систем гријања станбено-пословног објекта 
5. Мориссон Митрић (2015): Климатизација пословног простора специфичне 
намјене 

2. Члан комисије за за одбрану завршних радова 1. Циклуса студија , 180 ЕСТС 
бодова: ( не бодује се), -8 пута. 
1. Данијела Кардаш (2011): Коришћење отпадне топлоте канализационих вода 
за припрему топле потрошне воде за објекте са великим бројем становника 
2. Индир Мујанић (2011): Енергетски ефикасна микро пивара – идејно рјешење 
3. Милан Пупчевић (2013): Соларна енергија и њена примјена у породичној 
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кући у руралној средини  
4. Жељка Џуџелија (2015): Ваздушно гријање производног објекта  
5. Игор Ружић (2015): Загријавање пластеника коришћењем пољопривредне 
биомасе 
6.        Марио Моћић (2012): Коришћење топлотних пумпи у циљу унапређења 
енергетске ефикасности хотела 
7.        Ловре  Жељко (2015): Климатизација мањег пословног објекта 
8.        Горан Лазић (2015): Системи гријања пословних простора 

 
3.  Члан комисије за за одбрану мастер радова 2. Циклуса студија , 300 ЕСТС бодова: 

-1 пута.  
1.     Данијела Кардаш (2015): Kанализационе воде као нискотемпературни извор 

топлоте за топлотну пумпу. 
 

 
 

 
УКУПНО БОДОВА ЗА ОБРАЗОВНУ ДЈЕЛАТНОСТ: 3 (прије) + 59 (послије) =62 
 
д) Стручна дјелатност кандидата 
Стручна дјелатност кандидата прије последњег избора/ реизбора 
(Навести све активности (публикације гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 22) 

 
Стручни рад у часопису националног значаја (с рецензијом) (члан 22/4, бодова 2) 

 
1. Тица Г.: Потенцијал и резерве геотермалне енергије сјеверног дијела Републике 

Српске, Bаlkаn Еnеrgy Sоlutiоn Теаm (BЕSТ); мај, 2004.  
2 

1. Тица Г., Гверо П.,: Могућност производње и кориштења биогаса као енергента у 
Републици Српској, Научно-стручни скуп о гасу и гасној техници са међународним 
учешћем ГАС, Година XIV, бр 2-3, Београд, 2009. 

2 
Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа (члан 22/5, бодова 3) 

 
1. Гверо П. М., Дражић Ж., Тица Г.: Акумулатори топлоте у котларницама на биомасу. 

Индустријска енергетика 2004, Лепенски Вир, Србија и Црна Гора, рад штампан у 
цјелини на CD, 2004. 

3 
2. Гверо.П., Стоијиљковић Д., Војиновић Ђ.; Тица Г.; Ђикић С.: Сагоријевање 

мјешавина угљева и биомасе као могућност редукције емисије сумпорних оксида, 
XXII Симпозијум термичара Србије и Црне Горе, Соко Бања, 2005. 

3x0.5=1.5 
3. Гверо П., Лаганин О., Тица Г. , Миловановић З.: Обновљиви енергетски извори у 

функцији одрживог развоја енергетског сектора Босне и Херцеговине, Индустријска 
енергетика, Лепенски Вир, Србија и Црна Гора, рад штампан у цјелини на CD, 2004. 

3x0.75=2,25 
4. Гверо П., Гавриловић С., Тица Г., Станивуковић А., Котур М.: Анализа примјене 

апсорпционих чилера на линији за производњу сокова у фабрици „Витаминка“ Бања 
Лука, 13. Симпозијум термичара, Сокобања, октобар, 2007. 

3x0.5=1,5 
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Рад у зборнику радова са националног стручног скупа (члан 22/6, бодова 2) 
 

1. Тица Г.: Геотермална енергија као енергетски и еколошки ресурс, 1. Међународни 
конгрес « Екологија, здравље, рад, спорт «.  Први Међународни конгрес « Екологија, 
здравље, рад, спорт « , 98-103., 3-8.јуни 2006. 

2 
2. Тица Г., Гверо П, Богојевић М,: Могућност кориштења биогаса као енергетског 

извора у Републици Српској. Први Међународни конгрес « Екологија, здравље, рад, 
спорт «, Бања Лука, 3. до 8. јуни, 2006. 

2 
3. П. М. Гверо, А. Станивуковић, Тица Г.: Могућности повећања енергетске 

ефикасности малих месних индустрија, VIII Међународни научно-стручни скуп о 
достигнућима у електро и машинској индустрији ДЕМИ 07, str 577-583. Бања Лука, 
мај, 2007. 

2 
4. Тица Г., Гверо П, Ђуричковић В:. Биогас. Енергетски ресурс будућности у Б и Х. 

Међународна конференција о достигнућима електротехнике, машинства и 
информатике, ДЕМИ 09, стр. 445-452. Бањалука, 28. и 29. мај 2009. 

2 
Стручни рад у часопису националног значаја (са рецензијом), (члан 22/4): 

 
1. Тица Г., Гверо П.,: Могућност производње и кориштења биогаса као енергента у 

Републици Српској, Научно-стручни скуп о гасу и гасној техници са међународним 
учешћем ГАС, Година XIV, бр 2-3, Београд, 2009. 

2 
Реализован национални стручни пројекат у својству члана тима пројекта (члан 22/11, 
бодова 1) 

1. Гверо П. М., Илић М., Тица Г.: Реализација конструкције гасификацијског котла на 
дрвни отпад за централна гријања кућа. Рађено за фабрику котлова ФАМОК С. 
Костајница, Машински факултет Бања Лука, 2001. 

1 
2. Гверо П., Тица Г., Ђуричковић В.: Испитивања система за сагоријевање пиљевине 

дрвета (гасификација) капацитета 550 кW. Реализовано за “Топлинг” Прњавор, 
Машински факултет Бања Лука,2002. 

1 
3. Гверо П., Тица Г., Ђуричковић В.:Прорачуни конструкције система за сагоријевање 

пиљевине дрвета (гасификација) капацитета 550 кW. Реализовано за “Топлинг” 
Прњавор, Машински факултет Бања Лука, 2004. 

1 
4. Тица Г.: (Стручни тим: П.Петровић, М. Бајић, П. Гверо, Тица Г.). Прегледи и 

испитивања оруђа и уређаја у ЗДП „РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА УГЉЕВИК“, 
вршена у јулу мјесецу 2002. Године, од стране стручне екипе Машинског факултета 
из Бања Луке. Резултати испитивања оруђа за рад у објектима техноолошке цјелине – 
ВОДНО ГОСПОДАРСТВО су дати у Записнику о стручном налазу број 01-453-1-1/02 
од 2002. до 01-453-1-110/02 од 2002. Укупно је у овој технолошкој цјелини урађено 
110 записника о стручном налазу и издато 110 (стотину и десет)Употребних дозвола. 
Број Уговора је 01-182/02 од 05.04.2002. 

1 
5. Тица Г.: (Стручни тим: П.Петровић, П. Гверо, М. Бајић,Тица Г.). Прегледи и 

испитивања оруђа и уређаја у ЗДП „РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА УГЉЕВИК“, 
вршена у јулу мјесецу 2002. године, од стране стручне екипе Машинског факултета из 
Бања Луке. Резултати испитивања оруђа за рад у објектима техноолошке цјелине – 
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ПРАТЕЋИ ООБЈЕКТИ су дати у Записнику о стручном налазу број 01-453-2-1/02 од 
2002. до 01-453-2-101/02 од 2002. Укупно је у овој технолошкој цјелини урађено 101 
записника о стручном налазу и издато 101 (стотину и једна) Употребна дозвола. Број 
Уговора је 01-182/02 од 05.04.2002. 

1 
6. Тица Г.: (Стручни тим: П.Петровић, П. Гверо, М. Бајић, Тица Г.). Прегледи и 

испитивања оруђа и уређаја у Клиничко-болничком центру Бања Лука, вршена у 
периоду 29.04.2002 . до 05.05.2002. године, од стране стручне екипе Машинског 
факултета из Бања Луке. Резултати испитивања су дати у Записнику о стручном 
налазу број 01-254/02 до 01-254/114 од 2002. Укупно је урађено 114 записника о 
стручном налазу и издато 114 (стотину и четрнаест) Употребна дозвола. Број Уговора 
је 01-3036-2/001 од 05.04.2002, број Анекс Уговора 01-1752/02. 

1 
7. Тица Г.: (Стручни тим: П. Гверо, Тица Г.). Испитивања услова радне средине за 

љетни период године, вршена у септембру мјесецу 2007. године, од стране стручне 
екипе Машинског факултета из Бања Луке. Резултати испитивања микроклиматских 
услова у ЗДП „ТРУДБЕНИК“ Добој, вршена су у септембру, дати су у Записнику о 
стручном налазу број 01-975-9/07 од 2007. од 21.09.2007. Укупно је издато 21 
(двадесет и и једна) Употребна доозвола. Број Уговора је 01-200-1/07 од 21.09.2007. 

1 
Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета (члан 22/22, бодова 2) 

 
Тица Г., присутност и учешће на скуповима ECA до 2010: 
 

1. Annual meeting of the Regional Ozone Network for Europe & Central Asia (ECA network) 
in Yerevan, Armenia, 18-22 May 2009.  

2 
2. Joint meeting of the Regional Ozone Networks for Europe & Central Asia (ECA) and South 

Asia (SA) in Istanbul, Turkey, 26-30 April 2010 Promoting regional / inter-regional co-
operation, Strengthening national RAC associations. 

2 
Стручна дјелатност кандидата послије последњег избора/ реизбора 
(Навести све активности (публикације гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 22) 

 
Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа (члан 22/5, бодова 3) 

 
1. Котур М., Кнежевић З., Гверо П., Тица Г.,: The biomass roject in the district heating 

companѕ (DHC) in the Prijedor, БиХ, Бана Лука ДЕМИ 2011. (587-592).  
Рад се бави развијаwем потенцијалног CDM (Clean Development Mechanism) пројекта чистог развоја, који према Кјото  
протоколу дозвиљава његову реализацију у Босни и Хецеговини . Предмет  разматрања је Топлана Приједор  и дјелимични  
прелазака са мазута на биомасу као гориво, уз реконструкцију остојећих система за сагоријевање и уградњу горионика на 
пиљевину дрвета. 

3x0.75=2.25 
2. Котур М., Usorac B., Гверо П., Тица Г.,: Partial Replacement of Heavy Fuel Oil With 

Biomass in tthe District Heating Company in Gradiška, BiH, DEMI 2011 (581-586). 
Рад се бави развијањем потенцијалног CDM (Clean Development Mechanism) пројекта чистог развоја, који према Кјото  
протоколу дозвиљава његову реализацију у Босни и Хецеговини . Предмет  разматрања је Топлана Градишка  и дјелимични  
прелазак са мазута на биомасу као гориво. 

3x0.75=2.25 
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Реализован међународни стручни пројекат у својству руководиоца пројекта (члан 
22/9, бодова 5)  

 
1. Опремање Лабораторије за расхладну технику. 1. Транша. Project number MB 

/BIH/07/001-15003197 (Revised) dated October 7th 2011.Испоручилац: TST, tst-stаg, s.a. 
Madrid , Spain. Примио за .Машински факултет у Бањој Луци: УНИДО , Беч, 
Аустрија. Укупна ввриједност транше 12931,50 USD. 

5 
2. Опремање Лабораторије за расхладну технику. 2. Транша. CERTIFICATE OF ORIGIN 

No., Invoice No.: 000/000/14/01 , Purchase Order: 3000019751, Dated: 07.03.2014. 
5 

Реализован национални стручни пројекат у својству руководиоца на пројекту (члан 
22/11, бодова 3) 

 
1. Успостављање и спровођење Националног – БиХ програма постепеног искључивања 

из употребе супстанци које оштећују Озонски омотач- UNIDO пројекат: Програм 
обуке сервисера / техничара расхладне и клима технике. Training Servisers Programme 
– TSP, 2014. 

3  
Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту (члан 
22/12, 1 бод) 

 
1. Тица Г.: (Стручни тим: Гверо П., Тица Г., Калањ Б.). Energy audit report , “Бањалучка 

пивара“ АД, Број 16/1.1413/13, од 23.09.2013. 
1 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета (члан 22/22, бодова 2) 

 
Тица Г. , Узимање учешћа на скуповима регионалне Озон –мреже, као консултант UNEP и ВТК 
БиХ. 

1. Annual Meeting of the Regional Ozone Network for Europe & Central Asia, Yerevan, 
Armenia, 26-28 May 2015. 

2 
2. Thematic Meeting on HPMP implementation, Becici, Montenegro, 23 - 25 September 2014. 

2 
3. Annual ECA Network Meeting, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina, 22 - 23 May 2014. 

2 
4. Regional Customs Cooperation Meeting and Ozone Protection Award for Customs Officers, 

Sarajevo, 20 - 21 May 2014. 
2 

5. Thematic Meeting on Implementation of HCFC Phase out Management Plans, 
Zadar/Zagreb, Croatia, 24-26 September 2013 

2 
6. ECA Network meeting, Ohrid, Macedonia FYR, 21-23 May 2013.  

2 
7. Извршена обука о употреби и кориштењу F-гасова, специфичностима при заваривању 

инсталација, те урађен тренинг- на лицу мјеста. Након тога је издат цертификат 
примијењене технологије , с аспектом на тестирање, употребу и коришење F- гасова. 
Охрид, 2013. Цертификат Н. 009399 

2 
8. Thematic meeting for building designers & engineers, architects and RAC esperts. Ohrid, 

Macedonia FYR, 24 May 2013. 
14 

 



2 
9. ECA network meeting 2012, Bishkek, Kyrgyzstan, Аnnual meeting of the regional ozone 

network for Europe & Central Asia (ECA network meeting). Parallel expert meeting for 
Refrigeration & air-conditioning engineers & architects, 27 - 30 March 2012. 

2 
10. Thematic meeting on HPMP, certification & log-books for accession countries in Budapest, 

Hungary, МКТ. UNЕP. Мultilаtеrаlni fоnd.19-21 October 2011. 
2 

11. Technology Roundtable and ECA network meeting, Belgrade, Serbia, 10-13 May 2011. 
2 

12. Извршена обука и издат церитикат НАМА - пројекат, од стране UNDP БИХ. Одржана 
је радионица од стране иностраних предавача. Радионица је била на тему пројеката 
Мјера за ублажавање климатских промјена (НАМА),а одржана је у Музичком  
павиљону „Стакленац“ , 2. децембра 2014. године. Резултат је био додјељивање 
церитификата. 

2 
13. Тица Г.- члан  Одбора  привредника из области расхладне, клима технике и дизалица 

топлоте основан под покровитељством вањско-трговинске коморе ВТК БиХ. Мјесто 
догађаја: Сарајево. 29.06.2015.  

2 
Рецензензент више радова за научни скуп: 

 
1. ДЕМИ, Машински Факултет, Универзитет у Бањојј Луци 

2 
Остале активности и чланства 

 
1. Учешће у CEEPUS III мрежама за академску 2015/16 годину- именовање 

еxперта/члана Државне комисије за оцјену CEPUS у мрежа. 
2 

УКУПНО БОДОВА ЗА СТРУЧНУ ДЈЕЛАТНОСТ: 33,25 (прије) + 48,5 (послије) = 81.75 
 
 
Табела укупних бодова по дјелатностима: 
 
 
Дјелатност кандидата Прије посљедњег 

избора 
Након посљедњег 
избора 

Укупно 

Научна  87  47 134 
Образовна  3 59  62 
Стручна 33.25 48.5 81.75 
Укупно 123.25 154.5 277.75 
 
 
III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
На расписани Конкурс пријавила се једна кандидаткиња, доц. др Гордана Тица. На основу 
референци које је кандидаткиња  навела и документовала, те на основу Закона о високом 
образовању (Службени гласник Републике Српске, бр. 73/10) и Правилника о поступку и 
условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци који је на снази од маја 
2013. године,  Комисија доноси сљедеће мишљење: 
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− Кандидаткиња је магистрирала и докторирала на ужој научној области за коју се врши 
избор (Термотехника) и провела је један изборни период у звању доцената на овој 
научној области.  

 
− Кандидаткиња је аутор и коаутор пет  научних радова из области за коју се врши 

избор, (кандидаткиња је приложила 5  научних  радова са рецензијом од којих је један 
штампан у часопису, а остали у зборницима радова. 

 
− Кандидаткиња је аутор једног рецензираног универзитетског уџбеника који се 

користи у земљи из области за коју се врши избор, објављен је након избора 
кандидаткиње у звање доцента. 

 
− Кандидаткиња је била члан комисије за одбрану дипломског рада по старом 

наставном програму 5 пута, за одбрану завршних радова 1. Циклуса студија- 8  пута, 
a за одбрану мастер рада 2. циклуса студија -1 пута. 

 
− Кандидаткиња има дугогодишње искуство у наставном раду на високошколској 

установи, била је ангажована је на више факултета Универзитета у Бањој Луци 
(Машинском и Електротехничком факултету) у извођењу предавања из групе 
предмета Термотехника, и оцијењена је задовољавајућим оцјенама у евалуацијским 
анкетама од стране студената. 

 
− Кандидаткиња је дала значајан допринос у оснивању и опремању Лабораторије за 

ресхладну технику са савременом истраживачком опремом, која је намијењена за 
мјерења различитих параметара из области Расхладне технике и термотехнике. 

 
− Кандидаткиња је учествовала у реализацији великог броја научноистраживачких и 

примијењених пројекта реализованих на Катедри за термотехнику и термоенергетику  
Машинског факултета, чиме је дала значајан допринос развоју научне области за коју 
је конкурс расписан. 

 
 
Према критеријумима наведеним у Закону о високом образовању и Правилнику о поступку и 
условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, кандидаткиња доц. др 
Гордана Тица испуњава услове за избор у звање ванредног професора.  
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