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Образац - 1 
 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 
о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у 

звање 

 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 
Одлука Сената Универзитета у Бањој Луци, број 01/04-2.3371/18 од дана 6.12.2018. 
год. и Одлука Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског 
факултета Универзитета у Бањој Луци о именовању Комисије за писање Извјештаја 
за избор у звање сарадника број 14/3.1896-1/18  од 20.11.2018. год. 

 

Ужа научна/умјетничка област: 
Урбанизам и планирање простора 

 

Назив факултета: 
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет 

 

Број кандидата који се бирају: 
1 (један) 

 

Број пријављених кандидата: 
1 (један) 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 
12.12.2018. године, дневни лист „Глас Српске“  и интернет страница Универзитета у 
Бањој Луци:    
http://unibl.org/uploads/files/vesti/konkursi/Konkurs-decembar.pdf 
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Састав комисије:  
1. Предсједник: др Бранкица Милојевић, ванредни професор за ужу научну 

област Урбанизам и планирање простора на Архитектонско-грађевинско-
геодетском факултету Универзитета у Бањој Луци 

2. Члан: др Александра Ђукић, ванредни професор за ужу научну област 
Урбанизам на Архитектонском Факултету Универзитета у Београду  

3. Члан: др Невена Новаковић, доцент за ужу научну област Урбанизам и 
планирање простора на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету 
Универзитета у Бањој Луци 

 

Пријављени кандидати 
1) Анита Милаковић 
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II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 
Први кандидат 

 
а) Основни биографски подаци: 
Име (име оба родитеља) и презиме: Анита (Миодраг и Драгица) Милаковић 
Датум и мјесто рођења: 31.01.1981. године, Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: - Универзитет у Бањој Луци (2009-данас) 

- Савез општина и градова РС (2008-2010) 
- Пројектни биро „Quart“, Бања Лука (2008) 

Радна мјеста: - Сарадник у настави за ужу научну област 
Урбанизам и планирање простора и 
Архитектонско пројектовање – Виши 
асистент (2013-данас);  

- Сарадник у настави за ужу научну област 
Урбанизам и планирање простора и 
Архитектонско пројектовање – Асистент 
(2009-2013);  

- Технички руководилац пројекта „Урбана 
интеграција бесправно изграђених 
насеља – пилот општина Приједор“, 
пројекат је реализован преко Савеза 
општина и градова РС, а у сарадњи са 
NALAS и GTZ (2008-2010); 

- Архитекта (2008);  
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Архитектонско-грађевински факултет 

Универзитета у Бањој Луци 

Звање: Дипломирани инжењер архитектуре 
(Рјешење АГГФ о еквиваленцији раније 
стеченог звања са новим звањем – Мастер 
архитектуре, 300 ECTS, бр. 14/1.1065 -2/12 
од 01.11.2012. год.) 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2007. год. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,89 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Архитектонски факултет Универзитета у 

Београду 

Звање: - 
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Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Положени сви испити према наставном 
плану академских докторских студија (150 
ECTS) са просјечном оцјеном 9,33. 
Одобрена израда докторске дисертације.  

Просјечна оцјена са докторских студија: 9,33 

Назив докторске дисертације: „Урбанистички обрасци у функцији 
унапређења процеса пројектовања 
отворених јавних простора историјског 
градског језгра на примеру Бањалуке“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

- 

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

- Универзитет у Бањој Луци, Сарадник у 
настави за ужу научну област 
Урбанизам и планирање простора и 
Архитетктонско пројектовање - 
Асистент, 2009; 

- Универзитет у Бањој Луци, Сарадник у 
настави за ужу научну област 
Урбанизам и планирање простора и 
Архитетктонско пројектовање – Виши 
асистент, 2013 (Породиљско боловање 
у периоду од јуна 2014. до јуна 2015). 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата  
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
Ч. 19/15. Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини  
Зрнић, Анита. 2012. „Место сусрета – примарна функција отвореног јавног градског 
простора“, у Зборнику радова IV Међународни симпозијум студената докторских 
студија из области грађевинарства, архитектуре и заштите животне средине 
„PhIDAC 2012” [Електронски извор], 32-38. Ниш: Факултет техничких наука 
Универзитета у Новом Саду.  
            
Резиме: Предмет овог истраживања у ширем смислу јесте отворени јавни градски простор са аспекта 
његове улоге у свакодневном животу града на крају XX века. У том контексту рад испитује адекватност 
примене Олденбургове дефиниције трећег места у просторном оквиру отвореног јавног градског простора, 
као и могућност идентификације просторно програмских елемената јавног простора који га чине местом 
сусрета. Са друге стране, у локалном контексту проблем се везује за трансформацију отвореног јавног 
градског простора кроз анализу идејног решења за реконструкцију Трга Партизана у Ужицу. Идејно 
решење, које је предмет овог истраживања, је конкурсни рад архитеката Михаила Тимотијевића, 
Мирославе Петровић Балубџић и Зорана Абадића из 1998.године. 

 
Зрнић, Анита, Дејан Тодоровић. 2011. „Трансформација отворених јавних градских 
простора у мјеста окупљања“, у Зборнику радова Међународни научно-стручни скуп 
„Архитектура и урбанизам, грађевинарство и геодезија – Јуче, Данас, 
Сутра“[Електронски извор], 357-364. Бања Лука: Архитектонско-грађевинско-геодетски 
факултет Универзитета у Бањој Луци.   
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Резиме: Полазиште овог рада је премиса да је једна од основних људских потреба друштвени контакт и да 
град мора (поново) понудити мјеста за друштвени контакт. Појам треће мјесто је дефинисан као мјесто за 
друштвени контакт и оно представља друштвено окружење одвојено од друга два уобичајена друштвена 
окружења, куће и радног мјеста. Треће мјесто јесте мјесто окупљања. Мјесто окупљања јесте јавни 
простор. У овом раду су идентификовани елементи који су значајни за трансформацију отворених јавних 
градских простора у мјеста окупљања. Теорије у оквиру психологије окружења пружају апарат за 
идентификовање таквих елемената.  Приједлог је да се препознати елементи отвореног јавног простора 
укључе у принципе урбанистичког пројектовања. 
. 
Алексић, Дубравко, Александра Ђукић, Анита Зрнић. 2011. „Преобликовање отвореног 
јавног градског простора: типологија интервенција према изабраном моделу“, у Зборнику 
радова Међународни научно-стручни скуп „Архитектура и урбанизам, грађевинарство и 
геодезија – Јуче, Данас, Сутра“ [Електронски извор], 435-446. Бања Лука: 
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци.  

                              
Резиме: Рад се бави дефинисањем модела за унапређење организације урбане структуре кроз 
преобликовање јавних градских простора. Преобликовању јавног градског простора, а и урбанистичком 
пројектовању у најширем смислу, се приступа кроз истраживање релација између структуре умјетничих 
дјела, научних процеса или природних феномена с једне стране, и урбанистичко гпројектовања с друге. 
Дефинисањем начина на који елемент и модел преобликују елементе јавног градског простора добијамо 
типологију могућих интервенција. Примјена наведеног модела је приказана кроз студентске пројекте 
настале у оквиру рада на предмету Морфологија градских потеза на Архитектонско-грађевинском 
факултету у Бањој Луци, 2011.године. 

 

Ч. 20/15. Награда или откуп на националном конкурсу који је расписан у складу са 
важећим правилима у домаћој држави или у складу са правилником међународних 
организација за област архитектуре, урбанизма и дизајна 
Конкурс за израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења стамбено-пословног 
центра, објекта на углу Карађорђеве и Козарске улице у Лакташима, 2008. Члан 
ауторског тима, трећа награда. 

                              
Међународни конкурс за идејно урбанистичко-архитектонско рјешење ремоделације и 
ревитализације комплекса тврђаве Кастел у Бањалуци, 2007. Члан ауторског тима, рад 
излаган у Музеј савремене умјетности РС, трећа награда. 

 

Ч. 20/18. Учешће на националној изложби из области архитектуре, урбанизма и 
дизајна са каталогом 
Изложба Радови наставника и сарадника АГФБЛ у оквиру манифестације дАни 
архитектуре, Културни центар Бански двор, Бања Лука, 2011. Аутор Анита Зрнић, рад 
„Стари простори за нове кориснике“.  
                              
Изложба Restart - аrhitektura u BiH 1995-2010, Умјетничка галерија БиХ, Сарајево, 2010.  
Изложба је у току 2011. и 2012. године постављена у Београду, Барселони, Тирани и 
Мостару. Аутори Анита Зрнић, Саша Чворо, Малина Чворо, Владан Ђокић, рад 
„Реконструкција подручја бивше касарне у Новом Граду”. 
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Радови послије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
Ч. 19/11. Прегледни научни рад у научном часопису међународног значаја или 
поглавље у монографији истог ранга                                                                   

...10 бодова 

Novaković, Nevena, Anita Milaković. 2018. “The Scale of Urban: World Urbanisation and 
Architectural Reactions”. In Realms of Urban Design: Mapping Sustainability, edited by 
Nevena Novaković, Janez P. Grom and Alenka Fikfak, 37-58. TU Delft Open. ISBN: 978-94-
6366-031-0 
                                                                                                                                        [10] 
Резиме: Поглавље представља теоријски преглед историјске и савремене дебате о проблему урбанизације. 

Написано је у форми сажете интерпретације основних концепата о урбанизацији, у сврху разумевања и 

нових тумачења (урбане) одрживости. Истиче се теза критичке урбане теорије о урбанизацији као 

социолошком процесу који настаје и који је материјализован кроз динамичну просторну трансформацију 

планетарних размера. Савремена урбанизација суштински мења градове из центричних формација у ново 

полиморфно урбано ткиво које се шири у некада рурално и природно окружење. Претпоставка је да се 

проблем урбане одрживости не може разматрати без разумевања веза и зависности између различитих 

просторних размера, односно између густих урбаних агломерација и њима ближих и удаљених територија 

од којих зависе и на које утичу. Управљање урбанизацијом као процесом великих размера је схваћено као 

основни носилац стварања одрживих урбаних места и територија. Поглавље, такође, приказује савремене 

методолошке платформе и концептуалне алате за истраживање локалног урбаног стања у контексту 

планетарне урбанизације. Овај текст се фокусира на нове приступе истраживању и дизајну новог урбаног 

ткива, као дисциплинарног усмерења ка превазилажењу утопијског рационалног модела планирања и 

дизајнирања градова. 
 

Novaković, Nevena, Anita Milaković. 2018. “Razmere urbanog života: Sveobuhvatna 
urbanizacija i reakcije u arhitekturi”. U Pregledi održivosti i otpornosti građene sredine, edited 
by Saja Kosanović, Nevena Novaković i Alenka Fikfak, 11-32. TU Delft Open. ISBN: 978-94-
6366-088-4 
 

Рад није бодован, јер представља превод претходног рада, објављен у другој публикацији [0]  
Резиме: Поглавље представља теоријски преглед историјске и савремене дебате о проблему урбанизације. 

Написано је у форми сажете интерпретације основних концепата о урбанизацији, у сврху разумевања и 

нових тумачења (урбане) одрживости. Истиче се теза критичке урбане теорије о урбанизацији као 

социолошком процесу који настаје и који је материјализован кроз динамичну просторну трансформацију 

планетарних размера. Савремена урбанизација суштински мења градове из центричних формација у ново 

полиморфно урбано ткиво које се шири у некада рурално и природно окружење. Претпоставка је да се 

проблем урбане одрживости не може разматрати без разумевања веза и зависности између различитих 

просторних размера, односно између густих урбаних агломерација и њима ближих и удаљених територија 

од којих зависе и на које утичу. Управљање урбанизацијом као процесом великих размера је схваћено као 

основни носилац стварања одрживих урбаних места и територија. Поглавље, такође, приказује савремене 

методолошке платформе и концептуалне алате за истраживање локалног урбаног стања у контексту 

планетарне урбанизације. Овај текст се фокусира на нове приступе истраживању и дизајну новог урбаног 

ткива, као дисциплинарног усмерења ка превазилажењу утопијског рационалног модела планирања и 

дизајнирања градова. 
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Milaković, Anita, Nevena Novaković. 2017. „Integral Approach to Urban Design in a Data-
Rich City Context“. In Citizen Empowerment and Innovation in the Data-Rich City, edited by 
Chiara Certomà, Mark Dyer, Lorena Pocatilu, Francesco Rizzi, 79-90. Springer International 
Publishing. ISBN: 978-3-319-47903-3. DOI 10.1007/978-3-319-47904-0 

                                                                                                                       [10] 
Резиме: Ово поглавље се бави просторном трансформацијом градског простора у контексту урбаних 

средина богатих подацима (Data-Rich City) и умреженог друштва, фокусирајући се на људске активности, 

искуства и понашања. Полази се од дефиниције урбаног дизајна као мултидисциплинарне активности 

обликовања и управљања урбаним срединама чији су основни елементи физичка средина, људске 

активности и њихова релација. Истовремено, савремене комуникационе технологије су промијениле 

обрасце употребе простора, односно, начин на који се људи понашају се у јавним просторима. 

Промишљање заступљености друштвених мрежа, виртуалних друштвених заједница, неограниченог броја 

података и кориштења комуникацијских уређаја у јавном отвореном простору, упућује на важнија питања 

о друштвеном животу града, колективним искуствима и понашању. Рад испитује како се теорија урбаног 

дизајна бави друштвеним и просторним промјенама унутар умрежног друштва. Као такво, ово поглавље 

представља кратку критичку анализу теорија са циљем да се препознају и идентификују урбанистички 

приступи засновани на људским активностима и друштвеним и просторним везама у контексту умреженог 

града и друштва. Преглед приступа је схваћен као допринос методолошкој платформи за пројектовање 

градова по мјери човјека. 

 

Ч. 19/15. Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини 
                                        ...5 бодова 

Đukić, Aleksandra, Dubravko Aleksić, Anita Milaković. 2015. „Improving the pedestrian 
network for reduction GHG emissions from transport: case study Banjaluka". In Book of 
conference proceedings of 5th International Conference ’’Тowards a Humane City", edited by 
V. Bogdanović, 215-226. Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Tehnical Sciences. 
ISBN 978-86-7892-739-3 

  [5] 
Резиме: Енергетски интензиван стил живота створио је многе проблеме који константно пријете 
издржљивости екосистема на локалном и глобалном нивоу. Додатно, климатске промјене почињу да 
модификују нашу перцепцију животног окружења у смислу прихватања ограничења које има животно 
окружења и у смислу дјеловања ка ублажавању утицаја које климатске промјене имају на простор. Градска 
подручја су у највећој мјери погођена климатским промјенама и мјерења указују на повећање температуре 
у густо изграђеним градским зонама, такозваним топлотним острвима. Саобраћај је значајан емитер гасова 
који повећавају ефекат стаклене баште у градовима. Најзначнија позиција у хијерхији зеленог транспорта 
припада пјешачком саобраћају због ниских трошкова, просторне ефикасности и непостојећих негативних 
утицаја на животну средину. Студија има за циљ да пружи резултате о пјешачким активностима у центру 
Бањалуке као и да предложи могуће алате који могу да подстакну повећање броја пјешачких путања. 
Тумачење резултата представља основу за усмјеравање будућих истраживања у правцу климатски 
пријатељских видова саобраћаја у урбаним срединама.   
 

Đukić, Aleksandra, Anita Zrnić and Dubravko Aleksić. 2013. „Pedestrian place-making 
towards improving pedestrian networks: Case Study Banjaluka”. In International Conference 
“Towards a Human City -Transport in cities of Southeastern Europe”, 479-487. Novi Sad: 
Fakultet tehničkih nauka, odsek za saobraćaj. ISBN 978-86-7892-541-2         

[5] 
Резиме: Циљ овог рада је да представи истраживање које је урађено 2013. године у Бањалуци са фокусом 
на побољшање квалитета отворених јавних простора и на повећање броја пјешака у центру града. 
Истраживање је урађено помоћу три методе: посматрања интензитета кретања пјешака у различитим 
периодима током дана, директно путем анкете грађана и анализом и евалуацијом непосредних пјешачких 



8 
 

окружења, као и постојеће пјешачке мреже. Три врсте резултата су добијене: упутства и смјернице 
концентрације кретања пјешака; ставови грађана о квалитету и удобности кретања пјешака те смјернице за 
побољшање квалитета отворених јавних простора и постојећих пјешачких мрежа. 

 

Ч. 19/16. Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода 
радова                                                                                                                                

...3 бода 
Milaković, Anita, Nevena Novaković, Dijana Simonović. 2018. “Consistency and 
transformation of territory in archaeological open-air museum design”. In Built Heritage 
Management and Presentation. Book of Abstracts of International Scientific Conference, edited 
by Nataša Živaljević-Luxor, 53. Belgrade: National Heritage Foundation. ISBN: 978-86-
900570-0-9 

[3]  
Резиме: Рад је сажета дискусија о архитектонском приступу реструктурирања територије. Архитектонски 
приступ се фокусира на реципрочни однос између физичког простора и људских активности, у ширем 
смислу. Међутим, заснива се и на концепту територије – терена велике површине изван историјског града, 

схваћеног као пејзаж који има своје природне карактеристике, али и друштвене процесе и културна 
значења. У овом случају, дизајн се не односи на нове архитектонске форме у празном пространом 

простору, већ на истраживање, посредовање и програм унутар територије. Рад теоријски заступа овакав 
„антропогеографски“ приступ архитектури, према којем су топографија и екологија територије, као и њена 
историја и култура, централни за процес дизајна и његовог резултата. Пројектни фокус на територији 

представљен је и кроз студију случаја урбанистичко-архитектонског пројектовања археолошког музеја на 
отвореном “Стари виногради Чуруг” у Војводини. Студија случаја ће објаснити формирање музеја у 

односу на архитектуру, пејзаж и свакодневни живот старих и нових равничарских насеља Војводине.  

 
Ч. 19/20. Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту  

...3 бода 

Међународни научно-истраживачки пројекат KLABS - Креирање мреже лабораторија 
знања за одрживу и отпорну животну средину (Creating the Network of Knowledge Labs for 
Sustainable and Resilient Environments), координатор др Саја Косановић (Универзитет у 
Косовској Митровици), 2015-2018. 
https://klabs.pr.ac.rs/  
                                                                                                                                                     [3]   
Резиме: KLABS представља пионирску високообразовну платформу која се односи на два актуелна и 
једнако важна изазова урбане и руралне грађене средине на подручју Западног Балкана, а то су одрживост 
и отпорност на климатске промјене. У току трогодишњег циклуса пројекта од 2015-2018. године, 
конзорцијум састављен од пет установа високог образовања из земаља Европске Уније и шест установа са 
подручја Западног Балкана произвеo je различите резултате са заједничким циљем да се покрене стицање 
иновативних, интердисциплинарних и специјализованих знања, вјештина и компетенција, удруживањем 
области инжењерства и архитектуре са заштитом животне средине. Општи циљ пројекта је да подржи 
модернизацију високог образовања на подручју западног Балкана примјеном стратешког приступа развоју 
иновативне платформе за пренос знања о одрживој и отпорној грађеној средини. 

 

Међународни научно-истраживачки пројекат COST (European Cooperation in Science and 
Technology) TUD - TU1204 Хумани градови у умреженом свијету (Transport and Urban 
Development COST Action TU1204 - People Friendly Cities in Data Rich World), 
координатор проф. др Марк Дајер (Trinity College, Dublin School of Engineering), 2013-
2017.  
http://www.people-friendly-cities.eu/ 
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http://www.cost.eu/COST_Actions/tud/Actions/TU1204 

                                                                                                                                         [3]   
Резиме: Истраживање се бави темом у развоју о „паметним и животним“ градовима и подржано је од 
стране Европске мреже градова кандидата. Ова COST акција координира транс-дисциплинарну мрежу 
експерата и стручњака који истражују релацију између "хардвера" и "софтвера" града са потребама 
његових становника и корисника. Истраживање промовише људе у центру процеса управљања и 
дизајнирања градова у контексту савременог развоја технологија. 

  

Међународни научно-истраживачки пројекат BrownInfo – Методолошки оквир за 
креирање интерактивне базе података браунфилд локација (BrownInfo - Methodological 
framework for brownfield database development), Архитектонско-грађевинско-геодетски 
факултет Универзитета у Бањој Луци, руководилац пројекта проф. др Александра Ђукић 
(Универзитет у Београду – Архитектонски факултет), 2013-2014. Пројекат финансиран од 
стране Министарства за науку и технологију Владе Републике Српске и Њемачког 
друштва за међународну сарадњу - GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit).  
http://aggfbl.org/browninfo2014/project/browninfo_in_brief.html 

                                                                                                                                         [3]   
Резиме: Пројекат је покренуо Архитектонско-грађевинско- геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци 
2013. године и реализовао у сарадњи са партнерима из земље, региона и Европе. У његовој реализацији је 
учествовало 160 научника, стручњака и студената из 12 земаља. Предметно истраживање покренуто је с 
циљем да се кроз дефинисање универзалних стандарда идентификације, евиденције и класификације 
запуштених и неискориштених простора постави одговарајућа методологија прикупљања, систематизације, 
презентације и чувања података о овим просторима. 

   

Ч. 19/29. Прегледни рад 
...3 бода 

Novaković, Nevena, Anita Milaković, Ljubiša Preradović. 2014. „Factory and modernization 
of a small town“. In Reassembling the City. Urban Regeneration of the Brownfield Area „Rudi 
Čajavec” in Banja Luka, edited by Aleksandra Đukić, Michael Surböck, Vladimir Vuković, 
Milenko Stanković, Christoph Luchsinger, Peter Nigst, 059-087. University of Banja Luka, 
Faculty of Architecture and Civil Engineering; Vienna University of Technology, Institute of 
Urban Design and Landscape Architecture; Carinthia University of Applied Sciences, School of 
Civil Engineering & Architecture. ISBN 978-99955-752-2-9                                         

[3] 
Резиме: Док су аспекти еколошке опасности, технолошке униформности и истовремено културне 
разноликости у контексту модернизације великих градова присутни у просторном дискурсу, модернизација 
мањих градова остаје занемарена. То није необична чињеница, јер су управо велики градови кључна мјеста 
новог модерног свиjета. Међутим, постоје истраживања која постављају питање о томе шта можемо 
научити од мјеста која су ван центра успостављања друштвених процеса, културних пракси и технолошког 
развоја познатог по имену модернизација? Какав је њен однос према урбаној структури и свакодневном 
животу мањег града? Основно питање којим се бави овај текст јесте улога фабрике у трансформацији 
урбане структуре и образаца градског живота Бањалуке у контексту комплексне теме о модернизацији.  

 

Ч. 19/42. Kратко или претходно саопштење   
...1 бод  

Novaković, Nevena, Anita Milaković. 2015. „Dialectics of human and techno centric 
approaches in urban design”.  Early Stage Researcher symposium within COST Action TU1204 
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meeting. Madrid.  
                                                                                                                                          [1] 

Резиме: Дихотомија технолошког и хуманог приступа је једно од кључних питања у обликовању градова 
од средине 20. века. Овај рад представља кратак преглед критичке дебате о техно-центричним приступима 
заснованим на модерном урбанистичком планирању и дизајну, али и хуманије оријентисаног приступа у 
дизајнирању градова који се генерише у шездесетим годинама. Главни циљ рада је заступање архитектуре 
и урбанизма осјетљивих на потребе корисника урбаног простора у конетксту дијалектике људских и техно-
центричних приступа у урбаном дизајну данас. Овај приступ плази од претпоставке да је град просторни 
оквир који пружа вишеструке изборе у свакодневном животу с фокусом на људе, обрасце кориштења 
простора и њихове односе с просторном конфигурацијом. У савременом контексту у којем је свакодневно 
окружење богато подацима, технологија је његов саставни дио, али хумани приступ је још увек 
фундаменталан за урбани дизајн. 

 
Ч. 20/14. Награда или откуп на међународном конкурсу који је расписан у складу са 
важећим правилима у држави у којој је расписан или у складу са правилником 
међународних организација за област архитектуре, урбанизма и дизајн       

...6 бодова 
Међународни архитектонски конкурс World Stage Design 2013 Sustainable Theatre 
Competition, Кардиф, Велика Британија, 2013. Аутори Анита Зрнић и Исидора Каран, 
архитектонски пројекат “Temporary Theatre Design” изабран/откупљен као један од 11 
архитектонских пројеката изложених на WSD 2013. 
 

Референца није бодована, јер не припада ужој научној области Урбанизам и планирање простора [0] 
 

Ч. 20/16. Награда или признање на међународној изложби из области архитектуре, 
урбанизма и дизајна са каталогом                                                                              

... 4 бода  
Изложба 25. Међународног салона урбанизма, 2016. Аутори др Дијана Симоновић, др 
Невена Новаковић, др Тијана Вујичић, Анита Милаковић, Уна Умићевић, Горан 
Симоновић, трећа награда рад „Студија за активирање развојних потенцијала спомен 
подручја „Башта сљезове боје“ у Хашанима, општина Крупа на Уни“ у категорији 
Заштита амбијенталног и градитељског наслеђа кроз студије, истраживања и пројекте. 
 

                                                                                                           [4] 
Изложба 24. Међународног салона урбанизма, 2015. Аутори др Миленко Станковић, др 
Александра Ђукић (руководилац пројекта), др Тијана Вујичић (координатор пројекта), др 
Бранкица Милојевић, др. Миодраг Ралевић, др. Александра Крстић-Фурунџић, др 
Љубиша Прерадовић, др Дијана Симоновић, др Малина Чворо, др Невена Новаковић, др 
Тања Тркуља, Максим Шестић, др Дубравко Алексић, Анита Милаковић, Јелена 
Медић, Далибор Илић, друга награда за међународни научно-истраживачки пројекат 
Browninfo - Методолошки оквир за креирање интерактивне базе података браунфилд 
локација у категорији истраживања и студије из области просторног и урбанистичког 
планирања. 

 [4] 
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Ч. 20/18. Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и 
дизајна са каталогом                                                                                                      

...2 бода  
Изложба 27. Међународног салона урбанизма, Рума, 2018. Аутори др Дијана Симоновић, 
др Невена Новаковић, Анита Милаковић, Маја Радмановић, Стефан Илишковић, идејни 
урбанистичко-архитектонски пројект Археолошког музеја на отвореном "Стари 
виногради" у Чуругу, изложен у категорији Урбанистички пројекти и реализације. 

                                                                                                                                          [2] 
Ч. 20/19. Учешће на националној изложби из области архитектуре, урбанизма и 
дизајна са каталогом                                                                                                        

...1 бод 
Изложба Чуруг - на удару империја: 20 година археолошке експедиције, Музеј Војводине 
у Новом Саду, 2018. Аутори Дијана Симоновић, Невена Новаковић, Анита Милаковић, 
Маја Радмановић, Стефан Илишковић, идејни урбанистичко-архитектонски пројекат 
Археолошког музеја на отвореном "Стари виногради" у Чуругу. 

                                                                                                                                         [1] 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                                  [57] 
 
 

г) Образовна дјелатност кандидата 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора  
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по категоријама из 
члана 21.) 
Асистент на Архитектонско-грађевинском факултету Универзитета у Бањој Луци од 
2009. до 2013. године на предметима: 
 
Ужа научна област Архитектонско пројектовање: 
Архитектонско пројектовање 6, школска година 2009/10 – 2013/14; 
Архитектонско пројектовање 7, школска година 2008/09 – 2013/14; 
Архитектонско пројектовање 10, школска година 2010/11; 
 
Ужа научна област Урбанизам и планирање простора: 
Основе урбанизма 1, школска година 2009/10 – 2013/14; 
Основе урбанизма 2, школска година 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12;  
Морфологија градских простора (И), школска година 2010/11; 
Урбана структура и реконструкција, школска година 2008/09; 
Јавни простор града (И), II циклус студија, школска година 2010/11; 
Урбана регенерација (И), II циклус студија, школска година 2011/12. 
 

Ч. 21/10. Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, 
едукација у иностранству)  
Семинар “Study Tour on Sustainable Urban Mobility” у организацији TAIEX of European 
Commission у сарадњи са The Committee of the Regions, Брисел, Белгија, 2012. 
 
Међународна радионица „Sustainable communities“ у организацији Технолошког 
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универзитета у Хелсинкију (Helsinki University of Technology) у сарадњи са UN-Habitat 
and NALAS, Охрид, Македонија, 2009. 

 

Ч. 21/19. Признања и награде студената у иностранству под менторством кандидата  
20. Међународни салон урбанизма, Ниш, 2011. Студенти аутори Дајана Роквић,  Сандра 
Самарџић, друга награда за рад „Wassily Kandinsky, Small Dream In Red – Тврђава 
„Kастел“, Бања Лука. Ментори: проф. др Александра Ђукић, Анита Зрнић, асистент, 
Дубравко Алексић, асистент 

 

Међународни студентски конкурс TAC 2011 - The 8th OISTAT Theatre Architecture 
Competition, 2011. Студенти аутори Наташа Десић, Соња Егић, Николина Грбић, 
Звјездана Амиџић и Ивана Ђурић, специјално признање за пројекат „Now/Next - 
Performance SPACE at the Crossroads“. Ментори: проф. др Радивоје Динуловић, Анита 
Зрнић, асистент, мр Маја Ђилас, виши асистент. Рад изложен у цркви Св. Ана у оквиру 
Прашког квадријенала 2011. године. 

 

Стручни конкурс за студенте Мастер студија архитектуре, 2009. Студенти аутори Бојана 
Ивић, Уна Умићевић, Јована Радић, Радана Калабић и Рената Црнковић, прва награда  
за рад „Идејно рјешење за уређење Улице Карађорђа Петровића у Новом Граду“. 
Ментори: проф. др Владан Ђокић, мр. Малина Чворо, Анита Зрнић, асистент. Рад 
публикован у часопису ПросторС, бр. 12, 2010, стр. 94-110. 

 

Ч. 21/21. Менторство кандидата за учешће студената у културном животу у 
иностранству  
21. Међународни салон урбанизма, Лесковац, 2012. Студенти аутори Недимовић Благоја, 
Убипарип Небојша, Јериловић Јелена, рад „Urban Regeneration Of Cultural District In 
Historical Center Of Bern“. Ментори: проф. др Александра Ђукић, проф. др Миленко 
Станковић, Невена Новаковић, виши асистент, Дубравко Алексић, асистент, Анита 
Зрнић, асистент. 

 
21. Међународни салон урбанизма, Лесковац, 2012. Студенти аутори Глишић Сања, 
Пејичић Бојан, Амиџић Звјездана, рад „The Connecting Wall“. Ментори: проф. др 
Александра Ђукић, проф. др Миленко Станковић, Невена Новаковић, виши асистент, 
Дубравко Алексић, асистент, Анита Зрнић, асистент. 

 

21. Међународни салон урбанизма, Лесковац, 2012. Студент аутор Јериловић Јелена, рад 
„Водич за декомпозицију и урбанистичко пројектовање према карактеру Харија Халера 
/Херман Хесе, Степски вук/ примјењен на простору Мачванске улице у Бањалуци“. 
Ментори: проф. др Александра Ђукић, Дубравко Алексић, асистент, Анита Зрнић, 
асистент. 

 
20. Међународни салон урбанизма, Ниш, 2011. Студенти аутори Простран Лара, 
Миловановић Валентина, рад „Концептуална урбанистичка разрада изабраног фрагмента 
у атријумском дворишту стамбено-пословног објекта у Бањој Луци“. Ментори: проф. др 
Александра Ђукић, Дубравко Алексић, асистент, Анита Зрнић, асистент. 
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Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора  
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по категоријама из 
члана 21.) 
Виши асистент на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету Универзитета у 
Бањој Луци на ужим научним областима Урбанизам и планирање простора и 
Архитектонско пројектовање. 
 
Ужна научна област Урбанизам и планирање простора:  
Основе урбанизма 1, школска година 2013/14 – 2017/18; 
Основе урбанизма 2, школска година 2018/19; 
Мреже пјешачких путања у функцији урбаног редизајна (И), школска година 2012/13; 
Урбанистичка техика, школска година 2016/17 – 2018/19; 
Урбанистичка композиција, школска година 2015/16 – 2018/19; 
Урбанистичко пројектовање, школска година 2018/19; 
Урбанизација у земљама западног Балкана, други циклус студија, школска година 
2017/18, 2018/19; 
Аналитички урбани дизајн (И), други циклус студија, школска година 2017/18; 
 
Ужа научна област Архитектонско пројектовање: 
Архитектонско пројектовање 6, школска година 2013/14 – 2016/17; 
Архитектонско пројектовање 7, школска година 2013/14 – 2018/19. 
 

Ч. 21/10. Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, 
едукација у иностранству) 

...3 бода 
Студијска посјета и радионица у оквиру Еразмус + пројекта KLABS - Креирање мреже 
лабораторија знања за одрживу и отпорну животну средину (Creating the Network of 
Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments) на Архитектонском факултету, 
Техничког универзитета у Делфту, Холандија, 09.05 - 11.05.2016. године. 
                            [3] 
Студијска посјета и радионица у оквиру Еразмус + пројекта KLABS - Креирање мреже 
лабораторија знања за одрживу и отпорну животну средину (Creating the Network of 
Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments) на Универзитету архитектуре 
IUAV у Венецији, Италија, 13.07 - 15.07.2016. године.  

                 [3] 
Студијска посјета и радионица у оквиру Еразмус + пројекта KLABS - Креирање мреже 
лабораторија знања за одрживу и отпорну животну средину (Creating the Network of 
Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments) на Архитектонском факултету 
RWTH Универзитета у Ахену, Њемачка, 14.12 - 16.12.2016. године. 

 [3] 
Студијска посјета и радионица у оквиру Еразмус + пројекта KLABS - Креирање мреже 
лабораторија знања за одрживу и отпорну животну средину (Creating the Network of 
Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments) на Архитектонском одсјеку 
Унивезитета Стратклајд у Глазгову, Велика Британија, 31.05 - 02.06.2017. године. 

                 [3] 
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Студијска посјета и радионица у оквиру Еразмус + пројекта KLABS - Креирање мреже 
лабораторија знања за одрживу и отпорну животну средину (Creating the Network of 
Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments) на Архитектонском факултету 
Универзитета у Љубљани, Словенија, 11.09 - 13.09.2017. године. 

 [3] 
Ч. 21/19. Признања и награде студената у иностранству под менторством кандидата 

...2 бода 
25. Међународни салон урбанизма, Сремска Митровица, 2016. Студент аутор Дајана 
Папаз, друга награда за рад „Пејзаж спонтаности“, идејни урбанистички и 
архитектонски пројекат вртића у Бањалуци. Ментори: доц. др Невена Новаковић, доц. др 
Дијана Симоновић, Анита Милаковић, в. асистент, проф. др Миленко Станковић, Диана 
Ступар, в. асистент. 

2 x 0,50 = [1] 
Ч. 21/20. Признања и награде студената у земљи под менторством кандидата (члан 
21/20)  

...1 бод 
Интерни студентски конкурс за израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења 
хотела Туристичко-рекреативног центра Балкана, општина Мркоњић Град, на 
Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету Универзитета у Бањој Луци, 2018. 
Ментори: доц. др Марина Радуљ, доц. др Маја Милић Алексић, Анита Милаковић, 
виши асистент. 

Студентски радови: 

- Хотел „Еден“, студенти аутори Бојана Тодић, Николина Хасам Дорсен. Прва 
награда; 

- Хотел „Колис“, студенти аутори Амер Ћуран, Гордана Бореновић. Друга Награда 

- Хотел „Видиковац“, студенти аутори Андреа Јаничић, Срђан Лакић. Друга 
награда 

- Хотел „Фунги“, студенти аутори Арсеније Скоко, Сара Милојевић. Трећа награда 

- Хотел „Инфинити“, студенти аутори Зоран Уљаревић, Немања Кршић. Трећа 
награда 

                                                                                                                                   [1] 
Ч. 21/21. Менторство кандидата за учешће студената у културном животу у 
иностранству 

...2 бода 
27. Међународни салон урбанизма, Рума, 2018. Студент аутор Срђана Борковић, рад 
„Сретнимо се тамо гдје се сусрећу ријеке“. Ментори: доц. др Невена Новаковић, Анита 
Милаковић, в. асистент, др Исидора Каран. 

                                        [2] 
27. Међународни салон урбанизма, Рума, 2018. Студенти аутори Бојана Тодић и 
Николина Хасам Дорсен, рад „Идејно урбанистичко-архитектонско рјешење хотела „Рај“ 
у ТРЦ Балкана, општина Мркоњић Град, Босна и Херцеговина“. Ментори: доц. др 
Марина Радуљ, доц. др Маја Милић-Алексић, Анита Милаковић, в. асистент. 

                                 [2] 
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27. Међународни салон урбанизма, Рума, 2018. Студенти аутори Андреа Јаничић и Срђан 
Лакић, рад „Идејно урбанистичко-архитектонско рјешење хотела „Видиковац“ у ТРЦ 
Балкана, општина Мркоњић Град, Босна и Херцеговина“. Ментори: доц. др Марина 
Радуљ, доц. др Маја Милић-Алексић, Анита Милаковић, в. асистент. 

                                 [2] 
26. Међународни салон урбанизма, Ниш, 2017. Студенти аутори Милица Борић и Дајана 
Папаз, рад „Кадрирање - идејни урбанистичко-архитектонски пројекат оазе за вјенчање, 
дворац Росциано, Умбрија.“. Ментори: доц. др Марина Радуљ, Анита Милаковић, в. 
асистент, Огњен Шукало, в. асистент. 

                                 [2] 
О архитектури – у сусрет будућности - друга међународна научна конференција и 
изложба (On Architecture – Facing the Future. 2nd International Scientific Conference and 
Exhibition), Београд, Србија, 2014. Студенти аутори Милица Милановић и Сања 
Продановић, рад „Ка духу мјеста: редизајн бивше фабрике „Руди Чајавец“ у Бањалуци“/ 
Тowards the Spirit of Place by Means of Surface Treatment of Buildings: Redesign of Former 
Factory "Rudi Čajavec" in Banja Luka. Ментори: проф. др Александра Ђукић, проф. др 
Миленко Станковић, др Невена Новаковић, Дубравко Алексић, в. асистент, Анита 
Зрнић, в. асистент. 

                            2 x 0,50 = [1] 
22. Међунaрoдни салон урбанизма, Ниш, Србија, 2013. Студенти аутори Бојана Радић, 
Биљана Секулић, Маја Гаврић, рад Урбана регенерација браунфилд подручја „Руди 
Чајавец“ у Бањалуци/ Urban regeneration of the brownfield area “Rudi Čajavec” in 
Banjaluka. Ментори: проф. др Александра Ђукић, проф. др Миленко Станковић, др 
Невена Новаковић, в. асистент, Анита Зрнић, в. асистент. 

                                       2 х 0,75 = [1.5] 
22. Међунaрoдни салон урбанизма, Ниш, Србија, 2013. Студенти аутори Драгана Штрбац, 
Кристина Дошлић, Марија Миљановић, рад „Колаж урбаних пукотина“/ Collage of Urban 
Cracks. Ментори: проф. др Александра Ђукић, проф. др Миленко Станковић, др Невена 
Новаковић, в. асистент, Анита Зрнић, в. асистент. 

                                2 х 0,75 = [1.5] 
Ч. 21/22. Менторство кандидата за учешће студената у културном животу Републике 
Српске и Босне и Херцеговине 

...1 бод  
Годишња изложба студентских радова Архитектура: 22 године Архитектонско-
грађевинско-геодетског факултета, Дом омладине, Бања Лука, 2018. Електронски 
каталог изложбе ISBN 978-99976-675-3-3  

           1 x 0,30 = [0,30] 
Изложба студентских конкурсних идејних урбанистичко-архитектонских рјешења 
хотелског капацитета Туристичко-рекреативног центра Балкана општина Мркоњић Град, 
Улазни хол Дома културе у Мркоњић Граду, 2018. Ментори: доц. др Марина Радуљ, доц. 
др Маја Милић-Алексић и Анита Милаковић, в. асистент. 

[1] 
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Ч. 25. Вредновање наставничких способности за наставнике и сараднике који су 
изводили предавања на Универзитету у Бањој Луци  
 
Према студентској анкети о квалитету наставе у љетном семестру академске 2017/2018 
године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 5,0 за извођење вјежби на предмету 
Урбанистичка композиција. 

(Анкетни резултати нису бодовани због броја анкетираних студената испод 5) 
Према студентској анкети о квалитету наставе у зимском семестру академске 2017/2018 
године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,36 за извођење вјежби на предмету 
Урбанистичка техника. 

(Анкетни резултати нису бодовани због броја анкетираних студената испод 5) 
Према студентској анкети о квалитету наставе у зимском семестру академске 2017/2018 
године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 5,0 за извођење вјежби на предмету 
Основе урбанизма 1. 

(Анкетни резултати нису бодовани због броја анкетираних студената испод 5)  
Студентска анкета о квалитету наставе у академској 2016/2017 није спроведена на АГГФ. 
Студентска анкета о квалитету наставе у академској 2015/2016 није спроведена на АГГФ. 
У академској 2014/2015 нема резултата анкете због породиљског одсуства кандидата. 
Према студентској анкети о квалитету наставе у зимском семестру академске 2013/2014 
године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,3 за извођење вјежби на предмету 
Архитектонско пројектовање 6. 
(Анкетни резултати нису бодовани јер предмет не припада ужој научној области Урбанизам и планирање 
простора) 
Према студентској анкети о квалитету наставе у љетном семестру академске 2012/2013 
године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,43 за извођење вјежби на предмету 
Мрежа пјешачких путања у функцији урбаног редизајна. 
 
Просјечна оцјена за све анкете у изборном периоду је 4,43.  

 [8] 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                               [38,3]   
 
д) Стручна дјелатност кандидата 
Стручна дјелатност кандидата прије посљедњег избора/реизбора (навести све активности 
сврстане по категоријама из члана 22.) 

Ч. 22/4. Стручни рад у часопису националног значаја (са рецензијом)  
Зрнић, Анита, Јелена Павловић и Малина Чворо. 2010. „Нелегална изградња у 
Републици Српској – (не)могућности рјешавања проблема“ (Informal building in Republic 
of Srpska – (non) possibilities for problem solving), Савремено градитељство 4 (Бања 
Лука): 66-70.    
                                                                                                                                                       
Зрнић, Анита. 2010. “Мапа сусрета – 12. Бијенале архитектуре у Венецији” (Meeting 
places map – 12th Biennale of Architecture in Venice), Prostors 12 (Бања Лука): 4-13.  
                                                                                                                                                       
Зрнић, Анита. 2009. “Стари простори за нове кориснике – урбана реконструкција 
индустријских комплекса” (Old Spaces for New Users – Urban Reconstruction of Industrial 
Areas), Prostors 8 (Бања Лука): 68-75.                                                                                             
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Стручна дјелатност кандидата послије посљедњег избора/реизбора  
(навести све активности сврстане по категоријама из члана 22.)  

Ч. 22/1. Стручна књига издата од међународног издавача 
...6 бодова 

_ Ђукић, Александра, Бранкица Милојевић, Невена Новаковић, Дијана Симоновић, 
Малина Чворо, Тијана Вујичић, Тања Тркуља, Максим Шестић, Дубравко Алексић, 
Анита Милаковић, Јелена Медић. 2014. Browninfo. Приручник за успостављање 
информационе базе браунфилд локација (Browninfo. Handbook for creation of brownfield 
data base). Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски 
факултет, Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, INOVA 
информатички инжењеринг, д.о.о. ISBN 978-99955-752-1-2 1  

6 х 0,3 =[1.8]  
Ч. 22/14. Верификован архитектонски, урбанистички план или студија 

...2 бода 

Студија за активирање развојних потенцијала спомен подручја „Башта сљезове боје“ у 
Хашанима, општина Крупа на Уни, Универзитет у Бањој Луци Архитектонско-
грађевинско-геодетски факултет, 2015. Аутори доц. др Дијана Симоновић, доц. др 
Невена Новаковић, Тијана Вујичић, Анита Милаковић, Уна Умићевић, Грујић Ј., Горан 
Симоновић. 

                                                                                                             2 х 0,3 =[0,6] 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                                 [2,4] 
 
 
ђ) Укупан број бодова кандидата: 

 
 

Научна/ умјетничка дјелатност кандидата. (Члан 19. и 20.)           57,0 
Образовна дјелатност кандидата. (Члан 21. И 25.)                          38,3 
Стручна дјелатност кандидата. (Члан 22.)                                        2,4 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                              97,7 
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II. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
На конкурс за избор у академско звање сарадника за ужу научну област Урбанизам и 
планирање простора, а у складу са Чланом 4. Правилника о поступку и условима избора 
наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, који је објављен 12. децембра 
2018. године у дневним новинама „Глас Српске“ и на интернет страници Универзитета у 
Бањој Луци, а на основу Одлуке Сената Универзитета под бројем 01/04-2.3371/18 од дана 
6.12.2018. године, пријавила се једна (1) кандидаткиња Анита Милаковић. 
 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је установила да је кандидаткиња Анита 
Милаковић доставила документацију која је прописана општим и посебним условима 
Конкурса за избор у сарадничко звање, те да пријављена кандидаткиња испуњава све 
законске услове за избор у академско звање вишег асистента према члану 77. Закона о 
високом образовању Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број: 
73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18). Анита Милаковић има завршен други 
циклус студија (Рјешење АГГФ о еквиваленцији раније стеченог звања са новим звањем – 
Мастер архитектуре, 300 ECTS, бр. 14/1.1065 -2/12 од 01.11.2012. год.) са просјечном 
оцјеном 8,89. Кандидаткиња је студент докторских студија на Универзитету у Београду – 
Архитектонски факултет, са свим положеним испитима према наставном плану студија и 
просјечном оцјеном 9,33. Запослена је на Универзитету у Бањој Луци, у сарадничком 
звању вишег асистента за ужу научну област Урбанизам и планирање простора.  
 
Према Правилнику о поступку и условима избора наставника и сарадника на 
Универзитету у Бањој Луци (број: 02/04-3.1537-106/13) и члановима 19, 21, 22 и 25 
Прaвилника, и Измјени правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника 
на Универзитету у Бањој Луци (број 02/04-3.1144-7/17), и члановима 18, 19, 20, 21, 22 и 25, 
кандидаткиња има укупно 97,7 бодова. Научна, односно умјетничка дјелатност 
кандидаткиње је оцијењена са укупно 57 бодова на основу 7 објављених научних радова 
након посљедњег избора, једног кратког саопштења, учешћа у 3 међународна научна 
пројекта и 5 умјетничких референци. Образовна дјелатност кандидаткиње је оцијењена са 
укупно 38,3 бода, при чему је Анита Милаковић добила 8 бодова на основу Члана 25. 
Правилника за остварене резултате на студентским анкетама о квалитету наставе, са 
просјечном оцјеном 4,43. Стручна дјелатност кандидаткиње је оцијењена са 2,4 бода. 
 
Анита Милаковић је добила највећи број бодова у научној дјелатности, и то међународног 
профила, у којој се од 11 референци истичу 3 објaвљена поглавља у монографијама 
међународног значаја и учешће у 3 међународна истраживачка пројекта. Кандидаткиња 
посједује квалитетно вишегодишње искуство рада у настави на предметима из уже научне 
области Урбанизам и планирање простора. У току рада на Факултету сарађивала је са 
великим бројем наставника на осам предмета првог и другог циклуса студија (редовних и 
изборних). Општом евалуацијом наставног процеса кандидаткиња је од стране студената 
добила оцјену 4,43 на четвртој години студија Архитектура. Била је ко-ментор студентима 
на међународним студентским конкурсима и изложбама са освојеним наградама. Поред 
наставних активности Анита Милаковић је ангажована на Архитектонско-грађевинско-
геодетском факултету као Замјеник шефа Катедре за урбанизам од 2017. године. 




