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НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА
У БАЊОЈ ЛУЦИ

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета
Универзитета у Бањој Луци број: 14/3.1096/17 од 12.10.2017. образована је Комисија за
писање Извјештаја по расписаном Конкурсу за избор у звање сарадника за ужу научну
област Архитектонско пројектовање, у саставу:

др Миленко Станковић, дипл.инж.арх., редовни професорАрхитектонско-
грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област
Архитектонско пројектовање– предсједник,
Зоран Лазовић, дипл.инж.арх., редовни професор Архитектонски факултет
Универзитета у Београду, ужа научна област Архитектонско пројектовање – члан.
др Марина Радуљ, дипл.инж.арх., доцент Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Архитектонско
пројектовање– члан,

На конкурс се пријавило шест кандидата и то: Валентина Миловановић, Ана Шпирић,
Милана Недимовић, Слађана Јанковић, Слободан Пеулић и Драгана (Штрбац) Гашић.
Комисија је након разматрања достављеног конкурсног материјала, Наставно - научном
вијећу Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци
поднијела на даљи поступак сљедећи:
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Састав комисије:
а) др Миленко Станковић, дипл.инж.арх., редовни професор Архитектонско-

грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци, ужа научна
област Архитектонско пројектовање- предсједник,

б) Зоран Лазовић, дипл.инж.арх., редовни професор Архитектонски факултет
Универзитета у Београду, ужа научна област Архитектонско пројектовање -
члан.

в) др Марина Радуљ, дипл.инж.арх., доцент Архитектонско-грађевинско-
геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област
Архитектонско пројектовање - члан,

Пријављени кандидати:
1. Валентина Миловановић, мастер архитектуре - 300 ECTS,
2. Ана Шпирић, дипл.инж.арх. интегрисани студиј (стари програм),

екиваленција мастер архитектуре - 300 ECTS, студент трећег циклуса
са пријављеном докторском тезом (остварених 150 ECTS),

3. Милена Недимовић, дипл.инж.арх.- 240 ECTS
4. Слађана Јанковић, дипл.инж.арх. - 240 ECTS
5. Слободан Пеулић, дипл.инж.арх. - 240 ECTS
6. Драгана (Штрбац) Гашић, мастер архитектуре - 300 ECTS,

завршиламастер студиј (60 ECTS) и мастер студиј (120 ECTS)

II. ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

Први кандидат

а) Основни биографски подаци:

Име (име оба родитеља) и презиме: Валентина (Здравко и Светлана)
Миловановић

Датум и мјесто рођења: 24. август 1988., Сарајево, Центар
Установе у којима је био запослен: - Партнер инжењеринг д.о.о. Бањалука-

август 2007. до октобар 2014.;
- Пројект а.д. Бањалука - од 19.02.2015.
до 19.02.2016.;
- Ruting д.о.о. Бањалука- од 20.02.2016.
и данас;

Радна мјеста: - август 2007. до јануара 2012. Партнер
инжењеринг д.о.о. Бањалука;
Грађевински техничар за високоградњу
– сарадник – рад на пројектима;
- фебруара 2012. до октобар 2014.
Партнер инжењеринг д.о.о. Бањалука;
Пројектант сарадник у области
архитектуре;
- од јануара  19.02.2015. до фебруара
19.02.2016. Пројект а.д. Бањалука;
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Планер и пројектант – члан тима
(приправник);
- од 20.02.2016. до данас у Ruting d.o.o.
Бања Лука; Планер и пројектант -члан
тима;

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 - 240
ECTS

Мјесто и година завршетка: У Бањој Луци 30.01.2012.

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,51

Постдипломске студије:

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци
Архитектонско-грађевински факултет,

Звање: мастер архитектуре - 60 ECTS

Мјесто и година завршетка: Бањалука 16.09.2014.

Наслов завршног рада: Унапређење квалитета отворених јавних
градских простора према моделу
немеханичког урбаног кода

Научна/умјетничка област (подаци из
дипломе):

Архитектура и урбанизам

Просјечна оцјена: 9,50

Докторске студије/докторат:

Назив институције: Универзитет у Београду Архитектонски
факултет, уписала шк. 29.09.2016

Звање: Студент докторских студија (нема
потврде, само копија 1. стране индекса)

Мјесто и година одбране докторске
дисертација:

-

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

-

Просјечна оцјена: -

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

Кандидат није имао претходне изборе у
звање.

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата (члан 19. и члан 20.)

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини, (члан
19., тачка 15.)
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В. Миловановић, Р. Јунгић (2017). «The importance of indentity and quality of life, The city of
Banjaluka», 4th International Academic Conference “ Places and Technologies 2017”- Keeping up
with technologies in the context of urban and rural synergy, Архитектонски факултет
Универзитет у Сарајеву, стр. 88-95. (ISBN 978-9958-691-0) .................................................. [5]
Сажетак:“Један од најзначајнијих симбола града Бањалука је онај који је сама природа наметнула
– ријека Врбас и бујна вегетација. Већ за вријеме аустро-угарске окупације, најзначајнија градска
саобраћајница је била позната по дрворедима. Управо због препознатљиве урбане зелене
структуре, те објеката ниже и средње спратности, град је добио епитет „град зеленила“.
Последњих деценија, неадекватном урбанизацијом се све више раскида наведена веза природе и
изграђене средине. (…)Некритичке и попустљиве урбане политике и изостанак планског развоја,
одражавају се на коначна планска рјешења, њихову реализацију и каснију експлоатацију. Резултат
свега наведног је слаба доступност и несагледивост историјских репера, постепено губљење
идентитета, али и недостатак онога што се може дефинисати као квалитет простора. (…)
Поставља се питање, шта смо добили, а шта изгубили у тежњи за глобализацијом и транзицијом
друштва у граду на Врбасу?“

Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна
са  каталогом (чл. 20., т. 18.)
В. Миловановић (2014). Унапређење квалитета отворених јавних градских простора
према модела немеханичког урбаног кода, Удружење урбаниста Србије, 23. Међународни
салон урбанизма, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Друштво урбаниста
Београда, категорија: студентски рад, стр.11.23. (ISBN 978-86-84275-32-7) ........................ [2]
Л. Простран, В. Миловановић (2011). Концептуална и урбанистичка разрада  изабраног
фрагмента у атријумском дворишту стамбено – пословног објекта у Бањој Луци на тему
реакција лика "Jack Sparowa" из филма "Pirates of The Caribbean", 20. Међународни салон
урбанизма, Удружење урбаниста Србије, Друштво урбаниста Ниша и ЈП Завод за урбанзам
Ниш, категорија: студентски рад, стр. 11.02. ........................................................................... [2]

Остале умјетничке дјелатности (чл. 20., т. 20.) (према тумачењу није могуће
сврстати у тачке 12.-19. овог члана те није бодовано)
Учешће у умјетничком пројекту (2011) BODYNEVERLIES ауторки Монике Поњевић и
Марине Радуљ, Прашко квадријенал 2011, Праг, Чешка република (учесник на пројекту)
Видео материјал: https://vimeo.com/28049018, https://vimeo.com/25103447 .......................... [-]

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: [9]

г) Образовна дјелатност кандидата (члан 21.)

Други облици међународне сарадња (конференције, скупови, радионице,
едукација у иностранству) (чл. 21., т. 10.)
Л. Простран, В. Миловановић (2014). Приказ рада у студентском часопису „303“ «Филм
као идеја», Концептуална и урбанистичка разрада изабраног фрагмента у атријумском
дворишту стамбено – пословног објекта у Бањој Луци на тему реакције лика „Jack
Sparowa " из филма "Pirates of the Caribbean", стр.5 (часопис није
категорисан)................................................................................................................................. [-]
Учешће у Љетњој школи урбанизма (Summer School of Town Planning) Плански
основи/урбане политике/измене и допуне закона о планирању и изградњи и закона о
државном премеру и катастру, Крагујевац, Република Србија, (2015) .............................. [3]
Учешће на 12. Архитектонском студентском конгресу (АСК - Сусрет студената архитектуре
са универзитета са простора бивше Југославије) у Сарајеву, БиХ (2014). ........................... [3]

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: [6]
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д) Стручна дјелатност кандидата (члан 22.)

Верификовани архитектонски, урбанистички план или студија (чл. 22., т. 14.)
Идејни пројекат за изградњу привременог дјечијег игралишта у Улици Краља Петра I у
Вишеграду, јул 2017., члан тима ............................................................................................... [2]
Идејни пројекат привремене баште отвореног типа за потребе кафе бара "Дуо", Буџак
Бањалуци, април 2016., члан тима ............................................................... 2 бода x 75% =[1,5]
Идејни пројекат вишепородичне стамбене зграде у опћини Олово, ФБиХ, јан. 2016., члан
тима ............................................................................................................................................. [2]
Студија економскe оправдоностиреконструкције, ревилатизације и модеризације терминала
са елементима заштите животне средине за изградњу и коришћење "Termoelektrane GackoII
snage 350MW", подручје општине Гацко; сарадник на пројекту, јун 2016.; Институт за
грађевинарство „ИГ“ д.о.о. РЈ Требиње ................................................................................... [2]
Главни пројекат доградње пословног објекта "ПС-ТЕX" (обрада метала) у Рамићима у
Бањој Луци, март 2015., члан тима .............................................................. 2 бода x 30%=[0.6]
Идејни пројекат спортско-рекреационог центра "Чича", Источно Ново Сарајево, јун 2015.,
члан тима ..................................................................................................................................... [2]
Конкурсно рјешење за израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења меморијалног
центра у спомен подручју Доња Градина-члан тима, новембар 2015., трећа награда - члан
тима (нема доказа о пласману на конкурсу) …….…..........................................................….. [-]
Главни пројекат постројења течног  нафтног гаса са пунионицом боца за домаћинства и
пратећим садржајима и промјена дјелатности постојећег објекта, у насељу Рамићи у Бањој
Луци-привременог карактера, фебруар 2015., члан тима ........................... 2 бода x 30%=[0,6]
Студија економскe оправдоности реконструкције, ревилатизације и модеризације
терминала са елементима заштите животне средине за изградњу и коришћење терминала
„Врбања“ на подручју града Бања Лука; сарадник у области архитектуре, август 2014.;
Партнер инжењеринг д.о.о. Бањалука ………………............…………… 2 бода x 30% =[0,6]
Студија економскe оправданости реализације пројекта термоелектране Угљевик III -
општина Угљевик, Република Српска, БиХ; сарадник у пројекту, фебруар 2012; Институт за
грађевинарство „ИГ“ д.о.о. РЈ Требиње …................................................. 2 бода x 30% =[0,6]
Студија енергетске ефикасности пројекта термоелектране Угљевик III - општина Угљевик,
Република Српска, БиХ; сарадник у пројекту, фебруар 2012; Институт за грађевинарство
„ИГ“ д.о.о. РЈ Требиње …............................................................................ 2 бода x 30% =[0,6]
Главни пројекат за реконструкцију и промјену намјене таванског простора  у стамбену
јединицу у Улици Гајева бр. 2. у Бањалуци, март 2015., члан тима; ........ 2 бода x 30% =[0,6]
Рјешење заштите обале и објекта на десној с ријеке Врбање, низводно од гра дског моста у
Челинцу (умјесто изведеног  потпорног зида), мај 2015., члан тима ....... 2 бода x 30% =[0,6]
Измјена и допуна урбанистичког пројекта за урееђење индустријске зоне Брод на Дрини,
Општина Фоча, члан тима, септембар 2017. Бањалука. ........................... 2 бода x 30% = [0,6]
Пројекат изведеног стања индивидуалног стамбеног објекта Су+П+1+М и помоћног
објекта спратности Су+П, јануар 2016., члан тима;Идејни пројекат за рекламни пано на
фасади објекта тржног центра, "Емпориум" у кругу бивше творнице "Руди Чајавец" у
Бањалуци, јануар 2017., члан тима ......................................................................................….. [-]
Идејни пројекат за рекламни панона крову пословног објекта "Електрокрајине" у
Бањалуци, јануар 2017., члан тима ......................................................................................….. [-]
Идејни пројекат за рекламни медиј у излогу пословног простора у Стамбено-пословном
објекту изграђеном у улици Мајке Југовића у Бањалуци, јануар 2017., члан тима .......….. [-]
Главни пројекат за промјену намјене стамбене јединице (стан бр.2.) на првом спрату
стамбеног објекта Су+П+1, у пословни простор-администрација у Бањалуци,мај 2017.,
пројектант .........................................................................................................................…....... [-]
Идејни пројекат за рекламни медиј (самостојећу рекламну витрину типа тотем) у
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Бањалуци, август 2017., члан тима ......................................................................................….. [-]
Измјена дијела регулационог плана привредног комплекса „Медено поље“ у Бањалуци;
учесник у изради, септембар 2017; Routing d.o.o. Бањалука .................... 2 бода x 30% = [0,6]
Смјернице за спровођење измјена дијела регилационог плана привредног комплекса
Медено поље у Бањалуци; учесник на пројекту, септембар 2017; Routing d.o.o. Бањалука. ..
......................................................................................................................... 2 бода x 30% = [0,6]

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: [15,50]

ђ) Вредновање наставничких способности (члан 25.)

Члан 25. Правилника: Вредновање наставничких способности за наставнике и
сараднике који су изводили предавања на Универзитету у Бањој Луци.
-

е) Бодови на основу просјечне оцјене из првог и другог циклуса студија (чл. 26.)

Члан 26. Правилника: ,,Код избора у сарадничко звање асистента, умјетничког
сарадника и наставника страних језика и вјештина на нематичним факултетима ранг
листа се формира на основу просјечне оцјене са студија првог и другог циклуса
помножен са 10’’.
(8,51 + 9,50) : 2 x 10 = 90,05

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: [90,05]

ж) Укупан број бодова кандидата:

Научна/ умјетничка дјелатност кандидата. (Члан 19. и 20.) [9]
Образовна дјелатност кандидата. (Члан 21.) [6]
Стручна дјелатност кандидата. (Члан 22.) [15,50]
Бодови на основу просјечне оцјене из првог и другог циклуса студија (Чл.26.) [90,05]
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 120,55

Други кандидат

а) Основни биографски подаци:

Име (име оба родитеља) и презиме: Ана (Борислав и Милка) Шпирић
Датум и мјесто рођења: 10. јуни 1983., Дрвар
Установе у којима је био запослен: - Административна служби Града Бањалука

- март и април 2008. волонтер;
- Завод за изградњу а.д. Бањалука -
14.04.2008. до 14.04.2010.;
- Институт за интелектуалну својину БиХ-
од маја  2010. и данас;

Радна мјеста: - 14.04.2008. до 14.04.2009.; Завод за
изградњу а.д. Бањалука;сарадник за надзор;
- 15.04.2009. до 14.04.2010.; Завод за
изградњу а.д. Бањалука; стручни сарадник
за регулационе планове и урбанизам;
- од маја  2010. до данас; Институт за
интелектуалну својину БиХ; патетни
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испитивач из области грађевинарства;
Чланство у научним и стручним
организацијама или удружењима:

члан Савеза архитеката РС

б) Дипломе и звања:

Основне студије

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци
Архитектонско-грађевински факултет

Звање: Дипломирани ижењер архитектуре-
интегрисани студиј (стари програм)
завршен 22.2.2008.
(еквиваленција са мастер архитектуре
- 300 ECTS, Рјешење број: 14/1.890-2/17
од 24.08.2017.)

Мјесто и година завршетка: У Бањој Луци, 22.02.2008.

Просјечна оцјена из цијелог студија: интегрисани студиј 8,44

Постдипломске студије:
Назив институције: -

Звање: -

Мјесто и година завршетка: -

Наслов завршног рада: -

Научна/умјетничка област (подаци из
дипломе):

-

Просјечна оцјена: -

Докторске студије/докторат:

Назив институције: Универзитет у Београду Архитектонски
факултет

Звање: Студент докторских студија

Мјесто и година одбране докторске
дисертација:

-

Назив докторске дисертације: „Просторни обрасци браунфилд
локација у функцији урбане
регенерације на примеру града
Бањалуке“ (пријава теме прихваћена
29.9.2015.)

Научна/умјетничка област (подаци из
дипломе):

Архитектура и урбанизам

Просјечна оцјена: Тренутни просјек  9,88 (и 150 ЕСПБ)

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

Кандидат није имао претходне изборе у
звање.

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата (члан 19. и члан 20.)

Прегледни научни рад у часопису међународног значаја или поглавље у
монографији истог ранга (чл. 19., т. 11.)
A. Špirić (2014). „Development potential of military brownfield sites in urban areas“, in A.
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Đukić, M. D. Simonović, T. Vujičić, (eds.) BROWNINFO: Toward a methodological framework
for brownfield database development(157-172). Banja Luka: University of Banjaluka, Faculty of
Architecture, Civil Engineering and Geodesy, (ISBN 978-99955-752-3-6). .............................. [10]
Abstract: „As a result of the reform of the national defence system, large swaths of construction land and
numerous military buildings in urban areas are underused or completely abandoned. For any cities, these
military brownfields represent significant land reserves, and their regeneration an important mechanism for
improving the quality of urban areas and achieving sustainable development. Starting from this assumption,
this paper is primarily concerned with the spatial functional aspect of exploration of the potential of
military brownfields for urban regeneration. An analysis of problems, needs and possibilities of
regeneration of military brownfields in the cities of the Republic of Srpska is presented in this paper. As
important for the formulation of urban regeneration policies, it is proposed to select priority military
brownfields on the basis of evaluation of their development potential and compliance with principles of
sustainable development.“

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини (чл.
19., т. 15.)
A. Špirić i S. Trivić (2016). „Preserving place meaning in function of transformation of open
public spaces“ in Conference proceedings E. Vaništa Lazarević, M. Vukmirović, A. Krstić-
Furundžić, A. Đukić (eds.) [Elektronski izvor] /The 3nd International Academic Conference Places
& Technologies 2016 "Keeping up with technologies to create cognitive city by highlighting its
safety, sustainability, efficiency, imageability and liveability" (pp. 455-461). Belgrade: University
of Belgrade – Faculty of architecture (ISBN: 978-86-7924-160-3). ............................................. [5]
Abstract: „(...) This paper advocates for an approach to place meaning in which meaning is derived from
the cognitive, behavioural and affective components of people’s attitude towards place and refers to the
tangible and/or intangible aspects of place identity. The research draws on the theoretical framework of
disciplines such as: architecture and urbanism, environmental psychology, human geography and related
fields. The aim of this paper is to propose a conceptual framework for identifying and investigating
significant meanings of open public spaces which contributes to decision making in the initial phase of
planning process. The planning treatment of place meanings in the participatory process of open public
space transformation on the example of Banjaluka is discussed in this paper.“

A. Špirić i S. Trivić (2015). „Investigation of relationship between culture of the inhabitants and
quality of housing“ in Book of conference proceedings A. Fikfak, E. Vaništa Lazarević, N. Fikfak,
M. Vukmirović, P. Gabrijelčić (eds.) [Elektronski izvor] /The 2nd International Academic
Conference Places & Technologies 2015 "Keeping up with tehnologies to make healty places"
(pp. 353-360), Ljubljana: Faculty of Architecture (ISBN 978-961-6823-68-5). .......................... [5]
Abstract: „The primary concern of this paper is to determine the extent to which planning practice through
the creation of various qualities of housing affects the personal identity of the inhabitants. The personal
identity has been explored through the culture of the inhabitants. Anthropological approach, the most
adequate for the research topic, defines culture as a set of learned patterns of human behaviour and
thinking. According to Edward Sapir’s view, personality is taken as totality of all those aspects of behaviour
which give the meaning to an individual in society and differentiate it from other members in the community
and is explored through attitude towards oneself, the others and the world. Individuality is analysed as the
indicator of quality of housing and is observed through the relation private-public, that is, individual-
collective and imply introvert attitude towards urban surrounding. In order to determine the culture of the
inhabitant dependence on the quality of housing, the research assumes that the higher the level of
individuality of housing is the higher level of culture of the inhabitants of that space is. Considering the
research tasks the survey has been selected as the most appropriate instrument of research. The survey was
conducted in Banjaluka, on the sample of 300 respondents.“

A. Špirić (2014). „The importance of non-respective military sites for improvement of urban
quality of cities of Republic of Srpska“, in A. Đukić, M. Stanković, B. Milojević, i N. Novaković
(eds.) Proceedings of International Academic Conference Browninfo 2014 (pp. 237-245). Banja
Luka: University of Banjaluka, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy(ISBN
978-99955-752-4-3). .................................................................................................................... [5]
Abstract: „Reform o f the armed forces on the territory o f Bosnia and Herzegovina resulted in large
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building areas and a significant number o f military buildings which are no longer perspective for the
military forces. As such, they remained insufficiently used or completely abandoned. This paper gives an
overview o f non-perspective military sites in cities in Republic o f Srpska. Analyses o f problems, needs and
possibilities o f regeneration o f military brownfields, or their conversion to civilian uses, are presented in
this paper. The aim o f this paper is to highlight the development potential o f military brownfields as a
significant urban resource for cities in which need for improvement o f urban quality is emphasised. As an
important element in creating conceptual framework for military brownfield regeneration, it is proposed to
make evaluation o f development potentials o f non-perspective military sites and their compliance with the
principles o f sustainable development.“

S. Trivić i A. Špirić (2011). „Umjesto kritike kulturnih politika-preispitivanje odgovornosti
planera“. u Zbornik radova M. Stanković (ur.) [Elektronski izvor] / Međunarodni naučno-stručni
skup "Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, geodezija - juče, danas, sutra" (str. 459-470),
Banjaluka: Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci) (ISBN 978-99955-667-
7-7). ...............................................................................................................................................[5]
Rezime:“Razvoj ličnog identiteta, u smislu podizanja zajedničkog razumijevanja i poštovanja među
pojedincima, jedan je od opštih ciljeva aktuelnih kulturnih politika. Kako su kulturne politike često predmet
kritike i nezadovoljstva građana, ali i stručnjaka koji učestvuju u njihovom planiranju i sprovođenju, radom
se pokušalo utvrditi u kojoj mjeri djelovanje planera utiče na razvoj ličnog identiteta. S ciljem utvrđivanja
zavisnosti kulture korisnika od kvaliteta stanovanja, u istraživanju se polazi od pretpostavke da što je viši
nivo individualnosti stanovanja, viši je i nivo kulture korisnika tog prostora. Zadaci istraživanja su uslovili
odabir ankete kao najpogodnijeg instrumenta istraživanja. Istraživanje je sprovedeno u Banjoj Luci, na
uzorku od 300 ispitanika.“

S. Trivić i A. Špirić (2010). „The Nationalism in Bosnia and Herzegovina as an urbanism issue“
in Book of conference proceedings, Joseph Haldane, (ed.) [Elektronski izvor] /The Asian
Conference on Art and Humanities "East meets west", (pp. 568-584). Osaka: International
Academic Forum (IAFOR), (ISSN: 2186-229X). ......................................................................... [5]
Abstract: „The encounter of east and west in Bosnia and Herzegovina is a very specific phenomenon. The
crush between several absolutely different cultures produced one mixed, but still disintegrated,
society.Overview of the most current problems in BiH society, confirmed that nationalism is dominant way
of thinking in the society.In this paper, nationalism is perceived as a position of respect for the other.Many
members of the society, such as political, religion or art leaders, are recognized as known and their
responsibility is doubtless. But there are some others who operate indirectly, and they are responsible
too.The priority is to think that everyone could take different roles.Results of one student’s research, which
was performed in BiH (City of Banja Luka), show that an urban planner can create a position of respect for
the other. Urban planner is also responsible. He (she) creates quality of environment in terms of housing.
Respect for the other certainly depends on that quality.“

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику
извода радова (чл. 19., т. 16.)

А. Špirić (2017). „Industrial Geography in the Function of Industrial Landscape
Transformation“ in Book of abstracts [Elektronski izvor] Doctoral conference 2017
„Facing post war urban heritage in Central and Eastern Europe“, Budapest: Faculty of
Architecture, Budapest University of Technology and Economics (BME). (рад прихваћен
за објаву) .......................................................................................................................... [-]
Abstract: „(...) This research focuses on the main characteristics emerging from historical and
geographical aspect of locations of industrial activities that can be used as factors that affect the
opportunities for industrial site reuse and transformation. In order to understand the main characteristics of
industrial site it is important to analyze the locational factors at the global, regional national and local
level. Also, it is important to research the mutual spatial and functional relationships of various industrial
activities and conditions which led to the industrial deployment, the impact of industry on the environment
and other urban functions, as well as the impact on urban form and development of cities and regions. The
general overview of the present status of abounded and underused industrial sites in Bosnia and
Herzegovina and short analyses of their evolution is presented. The aim of this paper is not just to provide
industrial geography as a theoretical and practical framework for industrial heritage research, but to
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emphasize the necessity of identifying and evaluating more post-war industrial buildings and sites.
Exploring the locational and spatial potential of abounded industrial sites contributes to the defining
sustainable strategies of regeneration and facilitates the integration of these sites into the urban area.“

A. Đukic, T. Vujicic i A. Spiric (2015). „Urban design competition and megaprojects in a
context of identity of cultural heritage: case study Belgrade‘s riverfronts“ in Book of
abstracts of the 2nd International symposium on cultural heritage and legal issues’
Protection and reuse of industrial heritage: Dilemmas, problems, examples, Available
from http://en.icomos.si/files/2015/12/fin-abstrakti_za-net-dec-2015.pdf. Bled: Institute
for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia i ICOMOS Slovenia. ....................... [3]
Abstract: „(...) Most of the abandoned industrial sites in Belgrade are located on its riverfronts. The urban
regeneration of these sites have been planned and initiated through a series of urban plans, projects and
design competitions. Some are located within two planned urban megaprojects: “Danube port” and
“Belgrade on water”. During the last twenty years Belgrade’s riverfronts have been the focus of planners
and architects as well as politicians. This paper explores urban design competitions and megaprojects in
the context of cultural heritage identity. Some of the results show that the imbalance between the ambitions
of the city (authorities, professional associations) and current economic capabilities (overscale, expensive,
not considering implementation in phases) is one of the main problems for the implementation of the plans
and projects.“

A. Špirić, i S. Trivić (2016). „Urban place identity in the context of sustainable
development“ in Book of abstracts, J. L. R. Navaro i B. B. Rodriguez (eds.) [Elektronski
izvor] / The 6th European Poistgraduate Sustainable Development Symposium. Granada:
Godel Impresiones Digitales S.L. (ISBN: 978-84-16478-83-5). ..................................... [3]
Abstract: „Since the Brundtland Report was adopted, the concept of sustainable development has become a
major theme in the theory and practice of urban development and the main goal of contemporary urban
strategies. (...) The aim of this paper is to re examine the relationship between people and urban space and
to highlight the importance of establishing the balance between people’s influences on urban identity and
vice versa for sustainable urban development. This paper advocates for using the place identity as a
complex concept that has a multidisciplinary nature and which refers to the people as well as to urban
place. Place identity is discussed from a multidisciplinary point of view through architecture, urbanism,
social and environmental psychology and other related fields. An overview of theoretical researches aiming
to answer what kind of cities and people we want to be is given in second part of the paper.“

Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту
(чл. 19. т. 20.)
BROWNINFO - Методолошки оквир за креирање информационе платформе, запуштених и
неискоришћених простора, АГГФ 2012-2014 учесник (кандидат није доставио потврду
факултета руководиоца или координатора пројекта али је доставио копију Позива на
сарадњу АГГФ у оквиру НИП-а из чега се види њено учешће)................................................ [3]

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: [44]

г) Образовна дјелатност кандидата (члан 21.)
Гостујуће предавање на изборном предмету Биоклиматска архитектура, дана 16.04.2014.,
чк. 201374 на АГГФ, тема: Унапређење квалитета становања у центру Бањалуке с акцентом
на претежно стамбене зоне(припада области образовања али нема могућност бодовања) [-]

Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице,
едукација у иностранству) (чл. 21., т. 10)
(2011) Curriculum Development Course оf тhe Training оf Trainers Program, USAID and IPR
Protection of B&H, Влашић, БиХ (не припада умјетничком и научном пољу Архитектура и
урбанизам) ..................................................................................................................................... [-]
(2011) European Patent Academy Seminar N40-2011, Подгорица, Црна Гора (не припада
умјетничком и научном пољу Архитектура и урбанизам) ...................................................... [-]
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(2012) EPO Patent Information Begibbers Seminar, Беч, Austrija (не припада умјетничком и
научном пољу Архитектура и урбанизам) ................................................................................. [-]
(2012) EPO Patent Information Advanced Seminar, Беч, Austrija (не припада умјетничком и
научном пољу Архитектура и урбанизам) ................................................................................. [-]
(2013) European Patent Academy Seminar OS19-2013, Минхен, Њемачка (не припада
умјетничком и научном пољу Архитектура и урбанизам) ...................................................... [-]
(2014) European Patent Academy Seminar OS20-2014, Сибиу, Румунија (не припада
умјетничком и научном пољу Архитектура и урбанизам) ...................................................... [-]
(2015) European Patent Academy Seminar OS08-2015, Минхен, Њемачка (не припада
умјетничком и научном пољу Архитектура и урбанизам) ...................................................... [-]

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: [-]

д) Стручна дјелатност кандидата (члан 22.)

Стручни рад у часопису међународног значаја (с рецензијом) (чл. 22., т. 3.)
А. Шпирић (2015): ’’Просторни критеријуми у урбаној обнови браунфилд локација’’,
Грађевинар, број 67, IX/2015, у Часопис Хрватског савеза инжењера, Загреб, стр. 865-877.
(ISBN: 0350-2465) ....................................................................................................................... [4]
The paper explores the possibility of using spatial criteria for the evaluation ofabandoned or underused
industrial complexes (brownfields) during their urbanrenewal. The establishment of unique spatial criteria
in the analysis and evaluation ofbrownfield sites is the precondition for their uniform and sustainable
development.The validity of the proposed criteria is checked on the example of analysis of theformer
industrial complex Rudi Čajavec in Banja Luka.

Верификован архитектонски, урбанистички план или студија (чл. 22., т. 14.)
(није бодовано јер нема доказа – насловна страна из пројекта о тиму, учешћу
кандидата, години израде пројекта)
Стамбено-пословни објекат По+П+4+М у Улици Степе Степановића у Бањалуци;надзор [-]
Стамбено-пословни објекат По+П+6 у Улици Степе Степановића у Бањалуци; надзор .... [-]
Базен "Инцел" у Бањалуци; надзор ........................................................................................... [-]
Центар за радиотерапију-централни медицински блок  (прва фаза изградње) Клиничког
центра у Бањалуци. надзор ......................................................................................................... [-]
Пројекат за извођење радова јарбола за транспаренте преко саобраћајница у Бањој Луци;
члан тима. ..................................................................................................................................... [-]
Пројекат за извођење радова рехабилитације регионалног пута Митровићи-Присика. члан
тима. .............................................................................................................................................. [-]
Идејни пројекат санације и реконструкције спортске дворане Борик у Бањој Луци; Завод за
изградњу а.д. Бањалука, члан тима. …………………........................…….............................. [-]
Изведбени  пројекат за извођење спортског блаона у кругу Касарне Козара у Бањој Луци;
Завод за изградњу а.д. Бањалука, члан тима. ....……………………………………………… [-]
Пројекат за извођење радова санације и адаптације објекта 63. (смјештајни простор-
апартмани, једнокреветне и двокреветне собе) у кругу Касарне Козара у Бањој Луци; Завод
за изградњу а.д. Бањалука, члан тима. ...................................................................................... [-]
Пројекат за извођење радова на санацији и адаптацији објекта кухиње и трпезарије у кругу
Касарне Козара у Бањој Луци; Завод за изградњу а.д. Бањалука, члан тима. ...................... [-]
Пројекат за извођење радова санације и адаптације објекта бр. 9 (учионице и канцеларије)
у кругу Касарне Козара у Бањој Луци;Завод за изградњу а.д. Бањалука, члан тима. …….. [-]
Пројекат за извођење радова санације и адаптације објекта бр. 11 (учионице и канцеларије)
у кругу Касарне Козара у Бањој Луци; Завод за изградњу а.д. Бањалука, члан тима. …..... [-]
Пројекат за извођење радова санације и адаптације објекта бр. 64 ("refreshement centre")  у
кругу Касарне Козара у Бањој Луци; Завод за изградњу а.д. Бањалука, члан тима. ............ [-]
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Пројекат за извођење радова санације и адаптације објекта бр. 5 (женска спаваоница)  у
кругу Касарне Козара у Бањој Луци; Завод за изградњу а.д. Бањалука, члан тима. …….... [-]
Пројекат за извођење радова санације и адаптације објекта бр. 14 (D.V. центар-учионице и
простор за презентацију)  у кругу Касарне Козара у Бањој Луци; Завод за изградњу а.д.
Бањалука, члан тима. .................................................................................................................. [-]
Пројекат за извођење јарбола за транспаренте преко саобраћајница у Бањој Луци. ……... [-]
Пројекат за извођење радова на рехабилитацији регионалног пута Митровићи-Присика... [-]
Урбанистички пројекат уређења обала Врбас у градском подручју на локалитету моста у
Булевару Живојина Мишића у Бањалуци; члан тима ……………...……................................[-]

Превод изворног текста (за живе језике) у облику студије, поглавља или
чланка; превод или стручна редакција превода стручне монографске књиге
(чл. 22., т. 15.)
А. Špirić, превод; ур. П. Бојанић, В. Ђокић (2011). „Градови и заједнице у глобалној
економији“ у хрестоматији „Мислити град“, Београд, стр. 128-176. (ISBN 978-86-7924-053-
8) ................................................................................................................................................... [2]

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које
доприносе повећању угледа Универзитета (навести) (чл. 22., т. 22.)
Учешће у организацији скупа Савремена теорија и пракса у градитељству, Бања Лука,
2010. Завод за изградњу а.д. Бањалука, Министарство за просторно уређење,
грађевинарство и екологију Владе РС, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет,
Привредна комора РС ............................................................................................................. [0,3]
Присуство једнодневном семинару Енергетска ефикасност у савременом градитељству,
Бања Лука, 2015. Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Владе РС,
Фонд за заштиту животне средине ......................................................................................... [0,3]

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: [6,6]

ђ) Вредновање наставничких способности (члан 25.)

Члан 25. Правилника: Вредновање наставничких способности за наставнике и
сараднике који су изводили предавања на Универзитету у Бањој Луци.
-

е) Бодови на основу просјечне оцјене из првог и другог циклуса студија (чл. 26.)

Члан 26. Правилника: ,,Код избора у сарадничко звање асистента, умјетничког
сарадника и наставника страних језика и вјештина на нематичним факултетима ранг
листа се формира на основу просјечне оцјене са студија првог и другог циклуса
помножен са 10’’.
8,44 x 10 = 84,4
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: [84,4]

ж) Укупан број бодова кандидата:

Научна/ умјетничка дјелатност кандидата. (Члан 19. и 20.) [44]
Образовна дјелатност кандидата. (Члан 21.) [-]
Стручна дјелатност кандидата. (Члан 22.) [6,6]
Бодови на основу просјечне оцјене из првог и другог циклуса студија (Чл.26.)[84,40]
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 135,00
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Трећи кандидат

а) Основни биографски подаци:

Име (име оба родитеља) и презиме: Милана (Драго и Нада) Недимовић
Датум и мјесто рођења: 28.фебруар 1992., Бихаћ
Установе у којима је био запослен: -
Радна мјеста: - Од октобра 2013 до данас – студент

демонстратор на Архитектонско-
грађевинско-геодетском факуктету
Универзитета у Бањалуци

- 2015-2016 – уређивачки тим часописа
„МОСТ“, АГГФ, Бањалука

- Мај 2014-јунли 2014 – као практикант
АГГФ-а на пројекату Инцел-Brownfield

Чланство у научним и стручним
организацијама или удружењима:

-

б) Дипломе и звања:

Основне студије

Назив институције: Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет Универзитета у Бањој Луци

Звање: Дипломирани ижењер архитектуре (240
ECTS)

Мјесто и година завршетка: У Бањој Луци, 01.11.2016.

Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,77

Постдипломске студије:

Назив институције: Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет Универзитета у Бањалуци

Звање: /

Мјесто и година завршетка: /

Наслов завршног рада: /

Научна/умјетничка област (подаци из
дипломе):

Архитектура и урбанизам

Просјечна оцјена: /

Докторске студије/докторат:

Назив институције:

Звање: /

Мјесто и година одбране докторске
дисертација:

/

Назив докторске дисертације: /

Научна/умјетничка област (подаци из
дипломе):

/

Просјечна оцјена: /

Претходни избори у наставна и научна Кандидат није имао претходне изборе у
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звања (институција, звање, год. избора) звање.

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата (члан 19. и члан 20.)

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини (чл.
19, т. 15.)
др М. Радуљ, М. Недимовић, Р. Вукомановић (2017). „Реконструкција куће Бранка Ћопића
унутар сокака Ћопић – културни туризам као покретач очувања културног насљеђа“ у
зборнику радова 8. конференције „Културно добро данас- вредности и значења“, Београд:
Завод за заштиту споменика и културе града Београда, стр. 99-107. (ISBN 978-86-89779-47-
9) ................................................................................................................................................... [5]
Апст ракт : Свједоци смо масовне „употребе“градитељског насљеђа као туристичких атракција, а
такође и растућег степена њихове угрожености под налетом савремених интервенција изазваних
потребама туризма. У исто вријеме, културни туризам је начин приближавања различитих циљних
група, различитог интересовања и узраста, материјалним и нематеријалним вриједностима
градитељског насљеђа. Поставља се питање како помирити потребе очувања и заштите
градитељког насљеђа са потребама развоја туризма?На примјеру реконструкције Куће Бранка
Ћопића унутар Ћопића сокака у селу Хашани, у Републици Српској, Босни и Херцеговини, овај рад
посматра ситуацију у којој је развој културног туризма главна покретачка снага за обнову
нематеријалног културног добра. Вриједности препознате у животу и дјелу Бранка Ћопића у
Хашанима, те значају његовог књижевног рада, неоспорно представљају насљеђе које је потребно
на адекватан начин очувати и пренијети будућим генерацијама. Аутори рјешења реконструкције
опросторују вриједност овог нематеријалног насљеђа кроз пројекат обнове и очувања
традиционалног градитељског насљеђа. Управо је културни туризам механизам који у условима
лоше економске ситуације, може обезбиједити очување наслијеђених вриједности, као и њихово
презентовање будућим генерацијама. Поменута архитектонска и амбијентална цјелина Ћопићa
сокак није на листи заштићених културних вриједности у Босни и Херцеговини, те нема статус
културног добра, али приједлози реконструкције и пренамјене Сокака афирмишу очување изворних
вриједности традиционалне архитектуре, уз савремену доградњу и реинтерпретацију, како би се
будућим генерацијама приближио и пренио дух времена у којем је Бранко живио. На овај начин ће се
омогућити очување артефаката (грађевина и предмета) и ментефаката (трагова меморије и
културе), односно материјалног и нематеријалног насљеђа једног друштва. Осмишљавање
цјелокупног програма за Сокак подразумијева писање нове приче простора, како би му се вратила
виталност какву Бранко демонстрира у својим дјелима. Нарочита пажња је посвећена изводивости
пројекта, и реконструкцији која не захтијева напредне технолошке нити градитељске вјештине.
Није простор да се гледа, него да се у њему живи!

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику
извода радова (чл. 19., т. 16.)
др М. Радуљ, М. Недимовић (2017). „When Utopia Meets Reality“ у зборнику апстракта
радова 5th International Conference „On Architecture 2017“, Београд: Српска академија наука
и умјетности. (рад прихваћен за објављивање) ........................................................................ [-]
Abstrakt: “In the history of the world culture, the word “architecture” usually denotes buildings of great
proportions and beauty. To us, architecture has been presented as knowledge of using form, materials,
structures and techniques. However, architecture is also a mode of knowledge such as mathematics,
philosophy or art through which it, in its unconcealed materialness, intertwines ideas and concepts about
the world we live in. In this fashion, architecture helps us perceive and understand our world if we pay
attention to the ways of using space and social activities it generates.
This paper examines the ‘relics’ of a late modernism major complex in the very centre of Banja Luka city in
the Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina. The complex is a result of a general Yugoslav anonymous
survey competition for urban design of the city centre “Centre 1” in Banja Luka, in 1973. The authors of
the awarded project under the title “CITY” are Velimir Neidhardt, Jasna Nosso and Ljerka Lulić from the
Architectural Bureau Medveščak (ABM) from Zagreb.
The paper considers the authors’ ideas and planning document guidelines, which date from two periods,
and tries to answer the questions what should have been done in accordance with the solution (reality?),
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and what the solution represents today (utopia?) and why it is so.
It also examines which ideas were entwined with the programme concept, spatial relationships (open and
closed) and functions, and which ideas survived as well as the topics of flexibility and perseverance of
‘architecture’. Here, architecture is not observed out of contexts in which it has emerged (social, political
or socio-economic situation), but we scrutinize what happens to architecture in time and how its values and
understanding changes in accordance with contexts and circumstances“.

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 дизајна (чл.
20., т. 14.)
М. Милић-Алексић, М. Радуљ, Н. Петрашевић-Жоле, М. Недимовић, С. Пеулић, Д.
Павичић (2015). Међународни конкурс за израду идејног урбанистичко-архитектонског
рјешења за Меморијални центар у спомен-подручју Доња Градина. Влада Републике
Српске - Министарство просвјете и културе Република Српска, Босна и Херцеговина. Трећа
награда. ..........................................................................................................................................[6]

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 (чл.
20., т. 15)
С. Пеулић, М. Недимовић, С. Рондаш, Е. Хаџић. (2015). урбанистичко-архитектонски
конкурс ,,Башта сљезове боје’’ за уређење сегмента подручја општина Крупа на Уни. Друга
награда. ....................................................................................................................................... [3]
М. Недимовић, Д. Павичић (2015). Студентски конкурс „Центар за активни опоравак
„Леденац“, Хелсиншки парламент и ГО УДАС,Галерија УДАС,Бањалука.Прва награда. [3]
Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са
каталогом. (чл. 20., т. 18)
др М. Радуљ, М. Недимовић (2017). „Бетон, бетон, само бетон!“ на међународној изложби
„On Architecture 2017“, Београд: Српска академија наука и умјетности. (рад прихваћен за
објављивање) ................................................................................................................................ [-]
М. Недимовић, Д. Павичић, Е. Хаџић, Б. Шкорић, Б. Цумбо (2014). Сценарио остварења
урбане ремоделације Универзитетског кампуса у Бањалуци. 23. међународни салон
урбанизма у Нишу. Република Србија. категорија: студентски радови. стр. 11.13. (ISBN
978-86-84275-32-7) .......................................................................................................................[2]

Учешће на националној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна
са каталогом (чл. 20., т. 19.)
др М. Радуљ, др Маја Ђилас, М. Недимовић (2016). „PLAYTIMEBANJALUKA_2016“,
АГГФ Бањалука. (недостаје каталог).......................................................................................... [-]

Остале умјетничке дјелатности (чл. 20., т. 20.) (према тумачењу није могуће
сврстати у тачке 12.-19. овог члана те није бодовано)
(2017). др М. Радуљ, М. Недимовић, М. Радмановић, В. Ђурђевић, Д. Павичић. Умјетничка
инсталација «Кацига» на фестивалу „Play Media Day 02” Бањалука. .................................... [-]
(2017). Радионица „Urban Playscape“ активан учесник-члан тима АГГФ Сарајево, БиХ. .. [-]
(2016). др М. Радуљ, М. Недимовић, Р. Вукомановић просторна концепција умјетничке
инсталације «Мисли слобода» Едине Селешковић, Музеј савремене умјетности Реп.
Српске, Бањалука ......................................................................................................................... [-]
(2016). М. Недимовић чланак о умјетничкој инсталацији ’’Сусрет умјетности и нжењерста''
у часопису ’’МОСТ’’, АГГФ, бр. 7, стр.23-24. (часопис није категорисан) ............................ [-]
(2016). М. Недимовић: чланак о завршном раду ’’Идејно архитектонско-урбанистичко
рјешење реконструкције и адаптације куће Бранка Ћопића'' у часопису ''МОСТ’’,АГГФ, бр.
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7, стр.49-50. (часопис није категорисан) ................................................................................... [-]
(2016) М. Недимовић: чланак о студентском конкурсу ’’Поход на Башту сљезове боје’’ у
часопису ''МОСТ’’,АГГФ, бр. 6, стр.42-45. (часопис није категорисан) ................................ [-]
(2016) М. Недимовић: чланак са темом ''Обликовање архитектонских отвора на сакралним
објектима'' у часопису ''МОСТ’’,АГГФ, бр. 6, стр.50-52. (часопис није категорисан) ......... [-]
(2016) М. Недимовић, С. Пеулић: чланак о конференцији ''СФЕРА – Мостар 2015'' са
темом ''Обликовање и технологија архитектонских отвора'' у часопису ''МОСТ’’,АГГФ, бр.
6, стр.87-88. (часопис није категорисан) ................................................................................... [-]
(2015). Радионица „Architecture summer school BL“ Учесник. Бањалука. БиХ. .................... [-]
М. Недимовић, С. Рондаш, С. Пеулић (2014). Приказ рада „X+ HOUSE“ са радионице
„RESPONSIVE HOUSE“ у електронском каталогу (ISBN 978-99955-752-6-7) …………..... [-]

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: [19]

г) Образовна дјелатност кандидата (члан 21.)
Демонстратор у настави на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету
Универзитета у Бањој Луци, на катедри за Архитектонско пројектовање на предметима:

Архитектонско пројектовање 3 у академској 2013/ 2014, 2014/ 2015 и 2015/ 2016.
Архитектонско пројектовање 4 у академској 2013/ 2014, 2014/ 2015 и 2015/ 2016.
Архитектура унутрашњих простора 1 у академској 2014/ 2015.
Архитектонско пројектовање 6 у академској 2015/ 2016.
Архитектонско пројектовање 7 у академској 2015/ 2016 и 2016/2017.
Архитектонско пројектовање 10 у академској 2016/ 2017 и 2017/2018.
Архитектура унутрашњих простора 2 у академској 2016/ 2017 и 2017/2018.

Демонстратор у настави на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету
Универзитета у Бањој Луци, на катедри за Урбанистичко пројектовање на предметима:

Урбанистичко пројектовање 1 у академској 2015/ 2016.
Урбанистичко пројектовање 2 у академској 2015/ 2016.
Просторно-територијално одрживи развој у академској 2017/2018.

Демонстратор у настави на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету
Универзитета у Бањој Луци, на Грађевинском одсјеку на предметима:

Нацртна геометрија и техничко цртање у академској 2013/ 2014.

Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице,
едукација у иностранству) (чл. 21., т. 10.)
Учешће на 15. Архитектонском студентском конгресу (АСК - Сусрет студената архитектуре
са универзитета са простора бивше Југославије) у Нишу, Република Србија, 2017. ........... [3]
Учешће на 13. Архитектонском студентском конгресу (АСК - Сусрет студената архитектуре
са универзитета са простора бивше Југославије) у Београду, Република Србија, 2015. ...... [3]
Учешће на међународној радионици „SCENTEC“ у Бањалуци, БиХ, 2015. Радионица је
одржана у склопу међународног Tempus пројекта. .................................................................. [3]
Учешће на 12. Архитектонском студентском конгресу (АСК - Сусрет студената архитектуре
са универзитета са простора бивше Југославије) у Сарајеву, БиХ, 2014. .............................. [3]

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: [12]

д) Стручна дјелатност кандидата (члан 22.)

Рад у зборнику радова са националног стручног скупа (чл. 22., т. 6.)
М. Недимовић, С. Пеулић (2015). „Обликовање архитектонских овора на сакралним
објектима: три примјера у граду Бањалуци“, у зборнику научно-стручне конференције са
међународним учешћем "Сфера 2015: Обликовање и технологије архитектонских
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отвора’’.Мостар, Босна и Херцеговина(ISBN 978-99976-663-0-7). ......................................... [2]
Abstract:”The work analyse openings impact to a stability of the structure wall. As a background for a
researching process, some of structural walls of sacral buildings in Banja Luka were used. Accompanying
historical development of those type of buildings, overview of basic shapes, size and disposition of openings
in structural walls can be made. The software analyses of some structural wall examples will graphically
show the way of load distribution inside the structural wall. At the end, from the results of all analysed
examples, impact and consequences of shape, position and openings size to overall wall stability, would be
clearly noticeable. With the comparative analysis of all analysed examples, significance of correct choice of
the openings shape, size and position inside structure walls during design process is visible.The main goal
of researching this theme is to show significance of correct architecture choices in accordance with time and
space context- climate, construction material, and a construction technology, and also that main principles
from past could and should be used in modern era.“

Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту
(чл. 22., т. 12.)
BROWNINFO-Методолошки оквир за креирање информационе платформе, запуштених и
неискоришћених простора, АГГФ, Пилот пројекат 2014. Учесник. ....................................... [1]

Верификовани архитектонски, урбанистички план или студија (чл., 22. т. 14.)
(2017). М. Станковић, М. Радуљ, М. Недимовић, Р. Вукомановић, Д. Зрнић, д. Мразић, Ж.
Грујић, Б. Јандрић: Главни пројекат Pеконструкције и пренамјене куће Бранка Ћопића у
Хашанима;Република Српска (приправник) .............................................................................. [-]
(2016). М. Станковић, др. М. Радуљ, др Д. Симоновић, М. Недимовић, Р. Вукомановић, мр
Р. Цвијић: Идејни пројекат реконструкције и пренамјене куће Бранка Ћопића унутар
Ћопића сокака у Хашанима;Република Српска (приправник) ............................................... [-]

(2016). М. Радуљ, М. Недимовић: Идејни пројекат реконструкције ресторана „Кисељак“ у
ЗТЦ „Бања Врућица“, Теслић, РС; (није бодовано јер нема доказа - насловну страну из
пројеката о тиму и учешћу кандидата) (приправник)............................................................. [-]

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које
поприносе повећању угледа Универзитета (навести) (чл. 22., т. 22.)
Часопис «МОСТ», АГГФ, уређивачки тим 2015/2016 .............................................................. [-]
(2015). VIII Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Студенти у сусрет науци“

Бањалука. Република Српска. ..................................................................................................... [-]

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: [3]

ђ) Вредновање наставничких способности (члан 25.)

Члан 25. Правилника: Вредновање наставничких способности за наставнике и
сараднике који су изводили предавања на Универзитету у Бањој Луци.
-

е) Бодови на основу просјечне оцјене из првог и другог циклуса студија (чл. 26.)

Члан 26. Правилника: ,,Код избора у сарадничко звање асистента, умјетничког
сарадника и наставника страних језика и вјештина на нематичним факултетима ранг
листа се формира на основу просјечне оцјене са студија првог и другог циклуса
помножен са 10''.
9,77 x 10 = 97,7
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: [97,70]

ж) Укупан број бодова кандидата:

Научна/ умјетничка дјелатност кандидата. (Члан 19. и 20.) [19]



19

Образовна дјелатност кандидата. (Члан 21.) [12]
Стручна дјелатност кандидата. (Члан 22.) [3]
Бодови на основу просјечне оцјене из првог и другог циклуса студија(Чл.26.) [97,70]
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 131,70

Чет врт и кандидат
а) Основни биографски подаци:

Име (име оба родитеља) и

презиме:

Слађана (Сретко и Милена)

Јанковић

Датум и мјесто рођења: 11.10.1990. Загреб, Хрватска

Установе у којима је био

запослен:

- Архитектонско-грађевинско - геодетски
факултет, Универзитета у Бањој Луци

- „Global Drawing”, Бањалука
- “Planingd.o.o.”, Прњавор

Радна мјеста:

- 11/2015 – до данас на Архитектонско-
грађевинско - геодетски факултет,
Универзитета у Бањој Луци; Стручни
сарадник у практичној настави

- 9/2014 – 11/2014 „Global Drawing”,
Бањалука; практикант

- 9/2013 – 10/2013 “Planingd.o.o.”,
Прњавор; практикант

Чланство у научним и стручним

организацијама или удружењима:

-

б) Дипломе и звања:

Основне студије

Назив институције: Архитектонско грађевинско геодетски

факултет, Универзитета у Бањој Луци

Звање: Дипломирани инжењер архитектуре

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 27.5.2014. година

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,42

Постдипломске студије:

Назив институције: Архитектонско – грађевинско - геодетски

факултет, Универзитета у Бањој Луци

Звање: студент мастер студија

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, -

Наслов завршног рада: „Могућности изградње соларних система

за оптимизацију потрошње топлотне и

расхладне енергије на транспарентним

јавним објектима- Студија случаја Зграде

Владе Републике Српске“
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Научна/умјетничка област (подаци из

дипломе):

Енергетска ефикасност у зградарству

Просјечна оцјена: 9,00

Докторске студије/докторат:

Назив институције: -

Мјесто и година одбране докторске

дисертација:

-

Назив докторске дисертације: -

Научна/умјетничка област (подаци из

дипломе):

-

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

-

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата (Члан 19. и Члан 20.)

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини (чл.
19., т. 15.)

С. Јанковић, М. Лукач, П. Гверо (2017). „Бањалука као паметни град до 2040-те- модел
насеља Борик“, у зборнику III научно-стручни симпозијум Енергетска ефикасност, ЕНЕФ,
стр. 179-184. (ISBN 978-99955-46-27-4) (рад прихваћен за објављивање) .............................. [-]
Резиме: „У раду је представљено виђење града Бања Луке, као паметног града до 2040. године.
Анализирано је насеље Борик – као један модул града, гдје се приједлози интервенција и понуђена
рјешења за проблеме унутар њега могу имплементирати на цијели град, у зависности од кључних
проблема одређене зоне. Проблеми који су анализирани везани су углавном за области: омотача-
фасаде и кровови (области са великим енергетским губицима), паркирања, савремених технологија,
урбаног мобилијара, расвјете, одрживости, управљања и подизања свијести о контролисаној
потрошњи енергије. Понуђена су рјешења и крајњи резултати за сваку област посебно, која су у
складу свјетских принципа паметног и одрживог градитељства“.

С. Јанковић, М. Чворо (2017). „Могућности примјене активних соларних система у
једнопородичном становању – анализа региона“, у зборнику III научно-стручни симпозијум
Енергетска ефикасност, ЕНЕФ, стр. 179-184. (ISBN 978-99955-46-27-4) (рад прихваћен за
објављивање) ................................................................................................................................. [-]
Резиме: „У раду су приказане основне врсте и принципи загријавања објеката једнопородичног
становања помоћу сунчеве енергије- активним соларним системима, као и принципи помоћу којих
ови системи доприносе очувању конвенционалних облика енергије. Приказани су начини
функционисања, врсте система, одабрани примјери из праксе као и потенцијал употребе ових
система у БиХ, како би се указало на могућности њиховог коришћења у области енергетске и
економске ефикасности у домену градитељства. Рјешење за проблеме недовољне заступљености
соларних система видјели смо у заједничком раду различитог струковног кадра, на промоцији
система за примјену обновљивих извора енергије и представљању његове реалне вреијдности те
шиоке могућности употребе.“

С. Јанковић (2017). „Примјена и значај израде дуплих стаклених фасада у региону и
поређење са свјетском праксом“, У зборнику радова“Савремени материјали“, 33 књига
међународног научног скупа на 9.међународној конференцији Савремени материјали,
АНУС, Бањалука, 2017, стр.61-73. (ISBN-978-99938-21-89-2) ............................................... [5]
Резиме: „Област архитектуре је заправо област обликовања материјала у простору, било да су они
природног или вјештачког порјекла.Низ физичких, хемијских и технолошких процеса у изради даје
готове производе, који даље служи за комбиновање и реализовање сложенихфизичких процеса
изградње објеката. Квалитетни материјали подразумијевају и квалитетан објекат, с тога сви
имају једнак циљ истрајности материјала и комфор његовог кориштења. Савремени концепти
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градње су уско повезани и са савременим технологијама израде и обраде материјала. Циљ овог рада
је да се прикажу одлике стакла (комбинованог у систем дупле фасаде), која је његова улога у
изградњи самоодрживе архитектуре или пасивне куће, колико се оно употребљава код нас
(статистички подаци) и зашто постаје толико примјењиво у савременим свјетским концептима
изграње. Рад такође садржи преглед добрих и оних лошијих особине употребе дуплих стаклених
фасада и приједлоге за њихову даљу примјену“.

С. Јанковић (2016). „Примјена балиране сламе у архитектури региона и поређење са
широм праксом“. У зборнику XII међународна научно-стручна конференција Савремена
теорија и пракса у градитељству,Бањалука,2016, стр.265-262.(ISBN-978-99976-633-3-8) [5]
Резиме: „Савремена архитектура огледа се у концептима и технологијама  градње, које су везане за
примјену природних  материјала и биоклиматских принципа изградње. У међународној пракси све
присутнији материјал за градитеље и истраживаче постајебалирана слама, док је у региону овај
материјал запостављен.Циљ рада је да се прикажу особине овог материјала, те начини употребе у
градитељству. Балирана слама поред свих својих особина има могућност за додатна истраживања
и усавршавања на квалитету.Рад приказује колико је ова сировина код нас доступна и  колико је у
употреби“.

Прегледни рад (чл. 19., т. 29.)

С. Јанковић (2017). „The use of solar energy in the double hybrid facade systems“, у зборнику
ICMNEE –The 1st International Conference on Management Egineering and Environment,
Београд: RABAC&ECOR, 2017, стр.161-175. (ISBN 978-86-80698-09-0) .............................. [3]
Abstract: „The paper’s aim is to show the double hybrid facade systemscharacteristics and the role of solar
energy, which is significant as the mostwidespread natural material. In the paper are described the
principles of doubleglass and photovoltaic facades functioning, good practice examples, adescription of
their use in our region (primarily in Bosnia and Herzegovina)and in international practice. This paper also
provides an overview of positiveand negative characteristics, as well as suggestions for their further
application.“

С. Јанковић (2015). ''Контрадикторности између теорије и праксе стамбене архитектуре у
региону''. У зборнику XI међународни научно стручни скуп Савремена теорија и пракса у
градитељству, Бањалука: Завод за изградњу, 2015, стр.195-205.(ISBN-978-99976-642-0-4) [3]
Резиме: „Како сам наслов говори у раду се описују супротности које владају између достигнућа у
теоретским и практичним сегментима градитељства у региону, те је урађена анализа
концептуалних достигнућа у свјетској пракси и пракси код нас. Примјетно је да је теорија
достигла свјетски ниво размишљања,док практични дио грађења објеката доживљава веома спор
развој и напредак због више негативних утицајних фактора везаних за укупан развој регије. У раду
се представљају проблеми, али исто тако се дају приједлози како се поједини проблеми могу
ријешити, у интеракцији са др. развојним областима у регији.“

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. (чл.
20., т. 15.)
Конкурс за Израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења складишног
дистрибуционог центра за погон за прераду кртоластог поврћа на локацији Технолошки
бизнис парк Бањалука; Организатор исложбе Градска развојна агенција, CIDEA и
Архитектонско грађевинско геодетски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Откупна
награда. ......................................................................................................................................... [3]

Остале умјетничке дјелатности (чл. 20., т. 20) (према тумачењу није могуће
сврстати у тачке 12.-19. овог члана те није бодовано)
Учешће студента на радионици box3 6-10.10.2010. Архитектонско-грађевинско- геодетски
факултет, Предмет: Визуализација и моделовање 2 (у документацији приложена копија
захвалнице) ................................................................................................................................... [-]

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: [19]
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г) Образовна дјелатност кандидата:

Демонстратор на катедри за Архитектонско пројектовање на предмету Архитектонско
пројектовање 11, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Универзитет у Бањој
Луци, школска 2017-2018;
Демонстратор на предмету Увод у грађевинарство, Архитектонско-грађевинско-
геодетски факултет, Универзитет у Бањој Луци, школска 2016-2017, 2017/2018;
Демонстратор на предмету Грађевинарство и технологије 1, Природно метематички
факултет, Универзитета у Бањој Луци, школса 2016/2017 и 2017/2018
Демонстратор на предмету Грађевинарство и технологије 2, Природно метематички
факултет, Универзитета у Бањој Луци, школса 2016/2017 и 2017/2018.

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

Учешће на 10. Архитектонском студентском конгресу (АСК - Сусрет студената
архитектуре са универзитета са простора бивше Југославије) у Новом Саду, Република
Србија, 2012. ................................................................................................................................ [3]

Менторство кандидата за учеће студената у културном животу Републике
Српске и БиХ (чл. 21., т. 22.)

(2017). M. Станковић, Ј. Станковић, С. Јанковић, Г. Јаковљевић, ментор и уредник
изложбе студентских радова „Архитектонско стваралаштво и технологије - јуче,
данас, сутра“, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци ........ [1]

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: [4]

д) Стручна дјелатност кандидата:

Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа (чл. 22., т. 5.)

С. Јанковић (2017). „Стакло у енергетски ефикасним конструкцијама“, у зборнику 23.
Међународни симпозијум о истраживањима и примени савремених достигнућа у
грађевинарству у области материјала и конструкција, Вршац: Друштво за иситивање и
истраживање материјала и конструкција Србије, 2017, стр.483-490. (ISBN 978-86-87615-08-
3) ................................................................................................................................................... [3]
Резиме: „Када се помињу енергетски ефикасни материјали првенствено се мисли на добре
топлотне изолаторе и слабе топлотне проводнике. Примјена оваквих материјала у конструкцијама
објеката, омогућава нам смањену потрошњу конвенционалне топлотне и електричне енергије и
повећану енергетску ефикасност. Међутим веома важан материјал, без кога готово ни једна
грађевина не може комфорно функционисати је стакло. Оно, као дио фасаде представља везу
између спољашње и унутрашње средине. У раду је описан значај примјене овог материјала,
савремене технологије његове примјене и начини на које овај неодрживи материјал доприноси
повећању енергетске ефикасности. Поред старијих пасивних технологија у којима је стакло имало
значај, хибридни облици комбиновања пасивних и активних система и танких превлака добијају на
све већем значају. Такође у раду је анализирана пракса у региону и поређење са свјетским
достигућима израде и обраде стакла, као и примјери који то демонстрирају.“

М. Станковић, С. Јанковић (2016). „Соларни фасадни системи и комфор у породичном
становању“, У Зборнику Савремена теорија и пракса у градитељству, XII међународни
научно стручни скуп, Бања Лука, 2016, стр. 631-638. (ISBN-978-99976-633-3-8) ................ [3]
Резиме: „Рад презентује значај употребе соларних фасадних система и њихову рефлексију на
комфор породичног становања. Фасадни омотачје гранични елемент унутрашњег и вањског
простора и предмет је моделовања.Технолошки развој омотача утиче на конципирања форме,
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функције и материјализације, као „коже“ становања породичне куће. Вреднује се улога архитекте
у концептима високог стамбеног  комфора, која је узрочно-посљедично повезана са избором
фасадног  соларног система, у складу са  климатским условима региона.“

С. Јанковић (2017) „Енергетски плус у зградарству региона“, у Енергетика 2017, Савез
енергетичара (кандидат предао програм скупа без зборника).................................................. [-]
Резиме:“У раду представљен значај енергетске ефикасности у области зградарства, као једне од
области која троши велике количине енергије. Од укупне потрошње енергије на свјетском нивоу,
зградарство у посљедњих неколико децценија припада 40%. У Републици Српској сектор
зградарства, који укључује домаћинства и услужни сектор је највећи појединачни потрошач
финалне енергије са учешћем од укупно 51,8% (...)“

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које
поприносе повећању угледа Универзитета (навести) (чл. 22., т. 22.)

(2016). Техничко уредништво 23. конференције „Савремена теорија и пракса у
градитељству" ..................................................................................................................... ..... [0,3]

(2016). Техничко уредништво монографије „20 година Архитектонско-грађевинско-
геодетског факултета, Универзитет у Бањој Луци. ............................................................... [0,3]

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: [6,6]

ђ) Вредновање наставничких способности. (члан 25.)

Члан 25. Правилника: Вредновање наставничких способности за наставнике и
сараднике који су изводили предавања на Универзитету у Бањој Луци.
-

е) Бодови на основу просјечне оцјене из првог и другог циклуса студија (чл. 26.)

Члан 26. Правилника: ,,Код избора у сарадничко звање асистента, умјетничког
сарадника и наставника страних језика и вјештина на нематичним факултетима ранг
листа се формира на основу просјечне оцјене са студија првог и другог циклуса
помножен са 10’’.
8,43 x 10 = 84,30
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: [84,30]

ж) Укупан број бодова кандидата:

Научна/ умјетничка дјелатност кандидата. (Члан 19. и 20.) [19]

Образовна дјелатност кандидата. (Члан 21.) [4]
Стручна дјелатност кандидата. (Члан 22.) [6,6]
Бодови на основу просјечне оцјене из првог и другог циклуса студија.(Чл.26.)[84,30]

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 113,90

Пет и кандидат

а) Основни биографски подаци:

Име (име оба родитеља) и презиме: Слободан (Драган и Стела) Пеулић

Датум и мјесто рођења: 12. август 1993., Бања Лука

Установе у којима је био запослен: - Архитектонско-грађевинско-геодетски
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факултет Универзитета у Бањалуци.
- Architektonické štúdioAtrium, s.r.o. Кошице,
Република Словачка

Радна мјеста: - од 1. јануара 2017. и данас; Архитектонско-
грађевинско-геодетски факултет Универзитета
у Бањалуци; приправник
- од 18. јула 2016. до 26. августа 2016. –
Архитектонски биро ,,Architektonické
štúdioAtrium, s.r.o.’’ Кошице, Република
Словачка; студент у размјени

Чланство у научним и стручним
организацијама или удружењима:

Удружење грађана ,,Истраживачки центар за
простор’’ Бањалука (ИЦП)

б) Дипломе и звања:

Основне студије
Назив институције: Архитектонско-грађевинско-геодетски

факултет Универзитета у Бањој Луци

Звање: дипломирани инжењер архитектуре (240
ECTS)

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 7.10.2016. година.

Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,21 (златна значка 7.11.2016.)

Постдипломске студије:

Назив институције: Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет Универзитета у Бањалуци

Звање: /

Мјесто и година завршетка: /

Наслов завршног рада: /

Научна/умјетничка област (подаци из
дипломе):

Архитектура и урбанизам

Просјечна оцјена: /

Докторске студије/докторат:

Назив институције: /

Звање: /

Мјесто и година одбране докторске
дисертација:

/

Назив докторске дисертације: /

Научна/умјетничка област (подаци из
дипломе):

/

Просјечна оцјена: /

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

Кандидат није имао претходне изборе у звање.

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата (члан 19. и члан 20.)

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини (чл. 19.,
т. 15).
С. Пеулић (2015). Ментор М. Илић: „Параметрички дизајн и примјена у процесу
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пројектовања“, у Зборнику 8. научно-стручног скупа ,,Студенти у сусрет науци’’, Универзитет
у Бањој Луци, Бања Лука, Република Српска. (ISBN 978-99976-662-2-2) ................................. [5]
Резиме: «Параметрички дизајн и појава нових софтвера уноси значајне промјене у процес
пројектовања и уопште начин размишљања о савременој архитектури. Почетак 21.вијека доноси са
собом нову генерацију архитеката који се придружују покрету параметричког дизајна, који у идејним
пројектима бива нагло имплементиран. Иако ријетки, изведени објекти настали оваквим начином
пројектовања су показали утицаје савремених технологија у процесу креирања нове архитектуре. Рад
се бави истраживањем основних принципа параметричког дизајна кроз моделе рађене у софтверима
нове генерације, приказујући на тај начин модел по ком параметрички дизајн утиче на савремене
архитектонске концепте.
Савремене софтверске методе омогућују израду великог броја варијантних рјешења у кратким
временским интервалима, омогућујући на тај начин преиспитивање пројектантских одлука у процесу
пројектовања. Алгоритмички начин пројектовања кориштећи одређене парамтере и правила омогућује
израду комплексних геометријских структура те примјену истих на објекте, што је знатно теже
постићи употребом стандардних CAD софтвера.
Анализом принципа парамтеричког моделовања кроз дигиталне моделе и сваремену архитектонску
праксу могуће је дефинисати међусобну зависност нових технологија и пројектантских одлука, као и
могућности, предности и мане ових технологија.»

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 дизајна (чл. 20.,
т. 14).
М. Милић-Алексић, М. Радуљ, Н. Петрашевић-Жоле, М. Недимовић, С. Пеулић, Д. Павичић.
(2015) Међународни конкурс за израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења за
Меморијални центар у спомен-подручју Доња Градина. Влада Републике Српске -
Министарство просвјете и културе Република Српска, БиХ. Трећа награда............................. [6]
М. Чворо, С. Чворо, С. Пеулић, М. Медић, Н. Медић, Н. Јеремић (2017): Нова места:
Архитектонско-урбанистичко рјешење на локацији Сремска Каменица. ,,Фондација Нови Сад
2021’’. Прва награда. ........................................................................................................................ [6]

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. (ч. 20, т.
15)
С. Пеулић, М. Недимовић, С. Рондаш, Е. Хаџић. (2015). урбанистичко-архитектонски конкурс
,,Башта сљезове боје’’ за уређење сегмента подручја општина Крупа на Уни. Друга награда. [3]

Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна
са каталогом (чл. 20, т. 18.)
С. Пеулић (2016). Параметрички генерисан мастер план. Преспајање – Rewiring. 20. салон
архитектуре у Новом Саду. Република Србија. ............................................................................ [2]
С. Пеулић (2016). Трансформација и архитектонско-пејсажни редизајн дворишта вртића
,,Плави чуперак’’ у Бањој Луци. 25. међународни салон урбанизма у Београду. Република
Србија. категорија: студентски рад. ............................................................................................... [2]
С. Пеулић, М. Копуз, Љ. Дувњак, Д. Џелетовић, В. Ђурђевић, Б. Пепић, М. Радмановић, Е.
Хусеинбашић, Б. Саламић, А. Јошић, М. Мијатовић (2014). Анализа могућности одрживог
просторног развоја Града Бањалуке. 23. међународни салон урбанизма у Нишу. Република
Србија. Категорија: студентски рад. (ISBN 978-86-84275-32-7). .................................................[2]

Остале умјетничке дјелатности (чл. 20. , т. 20) (према тумачењу није могуће
сврстати у тачке 12.-19. овог члана те није бодовано)
(2015). Радионица „Architecture summer school BL“. Учесник. Бањалука. БиХ. ........................ [-]
М. Недимовић, С. Рондаш, С. Пеулић (2014). Приказ рада „X+ HOUSE“ са радионице
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„RESPONSIVE HOUSE“ у електронском каталогу (ISBN 978-99955-752-6-7) ……………….. [-]
С. Пеулић (2014). Анализа могућности одрживог просторног развоја града Бањалуке на
научно-стручној конференцији Заштита природних ресурса кроз заштиту животне средине у
урбаним системима. Београд, Република Србија. (објављен плакат у зборнику радова) ......... [-]
(2013). Изложба студентских графика. Fusion Design Week, УАА! Удружење анонимних
артиста. Бања Лука,  Република Српска. (не припада умјетничком и научном пољу
Архитектура и урбанизам) ............................................................................................................. [-]
(2013). Rethinking Maps. ,,Fusion design week Banja Luka''. Бања Лука, Република Српска,
(учешће на изложби која је за продукт имала привремени павиљон у јавном простору) ........ [-]
(2013). Дизајн активистичког постера радионица: ,,Fusion design week Banja Luka''. Бања
Лука, РС. (не припада умјетничком и научном пољу Архитектура и урбанизам) .................... [-]
(-) Скицопут – изложба студентских радова. Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет
Универзитета у Бањој Луци. ........................................................................................................... [-]
(-) Архитектонско пројектовање - изложба радова студената 1. године. Архитектонско-
грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци. ................................................... [-]

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: [26]

г) Образовна дјелатност кандидата (члан 21.)
Приправник на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету Универзитета у Бањој
Луци, на катедри за Архитектонско пројектовање на предметима:

Архитектонско пројектовање у реалном контексту у академској 2016/ 2017.

Архитектонско пројектовање 12 у академској 2016/ 2017.

Архитектонско пројектовање 13 у академској 2016/ 2017.
Приправник на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету Универзитета у Бањој
Луци, на катедри за Архитектонске технологије на предметима:
Инсталације 1 у академској 2016/ 2017.
Инсталације 2 у академској 2017/ 2018.

Архитектонске конструкције 1 у академској 2017/ 2018.

Архитектонске конструкције 2 у академској 2016/ 2017.

Архитектонске конструкције 3 у академској 2017/ 2018.

Архитектонске конструкције 4 у академској 2016/ 2017.
Приправник на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету Универзитета у Бањој
Луци, на катедри за материјале и конструкције на предметима:

Инсталације у зградама у академској 2017/ 2018.

Грађевинске конструкције 1 у академској 2017/ 2018.

Грађевинске конструкције 2 у академској 2016/ 2017.
Демонстратор у настави на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету Универзитета у
Бањој Луци, на катедри за Архитектонско пројектовање на преметима:

Архитектонско пројектовање 5 у академској 2015/ 2016.

Архитектонско пројектовање 7 у академској 2015/ 2016.

Архитектонско пројектовање 4 у академској 2014/ 2015 и 2015/ 2016.

Архитектонско пројектовање 3 у академској 2015/ 2016.

Други облици међународне сарадња (конференције, скупови, радионице,
едукација у иностранству) (чл. 21., т. 10)
(2017). COST action TD1406 – Training school Rome. Inovation in Inteligent management of
heritage buildings’’. Рим, Италија. .................................................................................................... [3]

Менторство кандидата за учеће студената у културном животу Републике Српске
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и БиХ (чл. 21., т. 22.)
(2017). Ментор на студентској радионици у оквиру међународног пројекта ,,Small-
scale'' у организацији Техничког универзитета у Трондхајму (NTNU) и Истраживачког
центра за простор.  .............................................................................................................. [1]
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: [4]

д) Стручна дјелатност кандидата (Члан 22.)

Рад у зборнику радова са националног стручног скупа (чл. 22., т.6.)
М. Недимовић, С. Пеулић (2015). „Обликовање архитектонских овора на сакралним
објектима: три примјера у граду Бањалуци“, у зборнику научно-стручне
конференције са међународним учешћем "Сфера 2015: Обликовање и технологије
архитектонских отвора.’’ Мостар, Босна и Херцеговина. (ISBN978-99976-663-0-7). .. [2]
Abstract:”The work analyse openings impact to a stability of the structure wall. As a background for a
researching process, some of structural walls of sacral buildings in Banja Luka were used. Accompanying
historical development of those type of buildings, overview of basic shapes, size and disposition of openings in
structural walls can be made. The software analyses of some structural wall examples will graphically show
the way of load distribution inside the structural wall. At the end, from the results of all analysed examples,
impact and consequences of shape, position and openings size to overall wall stability, would be clearly
noticeable. With the comparative analysis of all analysed examples, significance of correct choice of the
openings shape, size and position inside structure walls during design process is visible.The main goal of
researching this theme is to show significance of correct architecture choices in accordance with time and
space context- climate, construction material, and a construction technology, and also that main principles
from past could and should be used in modern era.“

Верификован архитектонски, урбанистички план или студија (чл. 22., т. 14)
(2017) др С. Чворо, А. Јанковић, С. Пеулић: Елаборат грађевинске физике за подручје
учинковите употребе енергије у згради – нова зграда АГГФ-а, АГГФ (приправник) ............... [-]
(2017) др С. Чворо, др М. Чворо. Сарадник: С. Пеулић: Идејно урбанистичко – архитектонско
рјешење спомен-подручја Шушњар жртвама 2. свјетског рата. (приправник) ........................... [-]
(2017) др С. Чворо, М. Чворо. Сарадник: С. Пеулић: Идејно рјешење Универзитетског
предузетничког центра у Бањој Луци (приправник) ..................................................................... [-]
(2017) др С. Чворо, др М. Чворо. Сарадник: С. Пеулић: Идејно рјешење стамбено-пословног
објекта у насељу Старчевица (приправник) ................................................................................... [-]
(2017) др М. Чворо, др С. Чворо. Сарадник: С. Пеулић: Идејно рјешење унутрашњег
дворишта о.ш.Бранко Радичевић, Бањалука. (приправник) ......................................................... [-]
(2016) др С. Чворо, др М. Чворо, С. Пеулић: Идјено рјешење Музеја шумарства у општини
Источни Дрвар, Република Српска, Босна и Херцеговина. (приправник) .................................. [-]
(2016) др С. Чворо, др М. Чворо, С. Пеулић: Идејно рјешење споменичког комплекса у
општини Источни Дрвар,  Република Српска, Босна и Херцеговина (приправник) .................. [-]

Чланство у стручним жиријима у земљи (чл. 22., т. 17.)
(2017). ,,Конкурс за идејно архитектонско рјешење стамбено-пословног блока ,,К’’, Алеја
центар, Бања Лука.’’ Г.П. Крајина а.д. Бања Лука и Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет Универзитета у Бањој Луци: Организација конкурса и учешће у жирирању
студентских радова. Бања Лука, Република Српска. .................................................................... [1]

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које
доприносе повећању угледа Универзитета (навести) (чл. 22, т. 22.)
(2017). COST action TU1401 – RELY. Renewable energy sources and landscape quality. Banja
Luka meeting. Члан организационог тима и учесник у активностима. Бања Лука, РС. ............. [-]
(2017). ,,Дани архитектуре – Мала раз(мјера) града’’. Члан организационог тима. Бања Лука,
Република Српска. ........................................................................................................................ [0,3]
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(2016). XII међународна научно-стручна конференција ,,Савремена теорија и пракса у
градитељству’’. Члан организационог тима. Бања Лука, Република Српска. .......................... [0,3]
(2016). ,,Дани архитектуре – Архитектура испред инвестиције’’. Члан организационог тима.
Бања Лука, Република Српска. .................................................................................................... [0,3]
(2016) Учесник на међународној радионици „Економски ефекти унапређења енергетске
ефикасности у зградарству“, 2016. Влада Републике Српске - Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и екологију и GIZ.. ............................................................................ [0,3]
Присуство једнодневном семинару: Енергетска ефикасност у савременом градитељству,
Бања Лука 2015. Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет,
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Владе РС, Фонд за заштиту
животне средине (приложио сертификат) .................................................................................. [0,3]
(2015). Модернизација медитеранских градова до 1950. године. Стручно предавање у
организацији Истраживачког центра за простор, у сарадњи са Архитектонско-грађевинско-
геодетским факултетом Универзитета у Бањој Луци. ...................................................................[-]
(2014) ,,Дани архитектуре – Архитектура може помоћи’’. Члан организационог тима. Бања
Лука, Република Српска. .............................................................................................................. [0,3]

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: [4,8]

ђ) Вредновање наставничких способности (члан 25.)

Члан 25. Правилника: Вредновање наставничких способности за наставнике и
сараднике који су изводили предавања на Универзитету у Бањој Луци.
/

е) Бодови на основу просјечне оцјене из првог и другог циклуса студија (чл. 26.)

Члан 26. Правилника: ,,Код избора у сарадничко звање асистента, умјетничког
сарадника и наставника страних језика и вјештина на нематичним факултетима ранг
листа се формира на основу просјечне оцјене са студија првог и другог циклуса
помножен са 10''.
9,21 x 10 = 92,10
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: [92,10]

ж) Укупан број бодова кандидата:

Научна/ умјетничка дјелатност кандидата. (Члан 19. и 20.) [26]
Образовна дјелатност кандидата. (Члан 21.) [4]
Стручна дјелатност кандидата. (Члан 22.) [4,8]
Бодови на основу просјечне оцјене из првог и другог циклуса студија. (Чл. 26.) [92,10]
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: [126,90]

Шест и кандидат

а) Основни биографски подаци:

Име (име оба родитеља) и презиме: Драгана (Милан и Драгица) Гашић
Датум и мјесто рођења: 30. октобар 1989., Бихаћ
Установе у којима је био запослен: 16.07.2012 – 31.01.2013. Институт за

грађевинарство, „ИГ“ д.о.о. Бања Лука
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1.02.2013. – 31.12.2013. „Procontrol“ д.о.о.
Бања Лука
1.03.2016. – 30.09.2017. Технички факултет
Универзитета за пословни инжењеринг и
менаџмент ПИМ Бања Лука
1.02.2014 – до данас „Екодозвола“ д.о.о.
Бања Лука

Радна мјеста: Институт за грађевинарство, „ИГ“ д.о.о.
Бања Лука, сарадник за архитектуру
„Procontrol“ д.о.о. Бања Лука, пројектант
сарадник
Технички факултет Универзитета за
пословни инжењеринг и менаџмент ПИМ
Бања Лука, сарадник у дијелу наставе
„Екодозвола“ д.о.о. Бања Лука, пројектант
сарадник

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 - 240
ECTS

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 15.11.2012.
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,61

Постдипломске студије:

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци
Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет,

Звање: мастер архитектуре - 60 ECTS

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 16.02.2015.

Наслов завршног рада: Урбана регенерација напуштених
комплекса на примјеру "Инцела" у Бањој
Луци

Научна/умјетничка област (подаци из
дипломе):

Архитектура и урбанизам

Просјечна оцјена: 9,83

Постдипломске студије:

Назив институције: Државни универзитет у Новом Пазару
Департман за мултидисциплинарне науке

Звање: Мастер, обновљивих извора енергије и
заштите животне срединестер инжењер
енергетске ефикасности - 120 ECTS
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Мјесто и година завршетка: Нови Пазар, 10.10.2015.

Наслов завршног рада:

Научна/умјетничка област (подаци из
дипломе):

-

Просјечна оцјена: 9,25

Докторске студије/докторат:

Назив институције: /

Звање: /

Мјесто и година одбране докторске
дисертација:

/

Назив докторске дисертације: /

Научна/умјетничка област (подаци из
дипломе):

/

Просјечна оцјена: /

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

Кандидат није имао претходне изборе у
звање.

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата (члан 19. и члан 20.)

Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна
са каталогом. (чл. 20., т. 18.)
Д. Штрбац. Силуета индустријског комплекса Инцел у Бањој Луци, Рад у каталогу,
Категорија 14 – Студентски радови, 24. међународни  салон урбанизма, Ниш, Република
Србија, 2013. ..................................................................................................................................... [2]
Д. Штрбац, М. Миљановић, К. Дошлић. Collage of urban cracks / Руди Чајавец, Рад у каталогу,
Категорија 11 - Студентски радови (ИСБН 978-86-84275-30-3), 22. међународни салон
урбанизма, Ниш, Република Србија, 2013. .................................................................................... [2]
Д. Штрбац. Композиционо рјешење сегмента насеља Борик у Бањој Луци, Рад у каталогу,
Категорија 11 – Студентски радови, 19. међународни  салон урбанизма, Ниш, Република
Србија, 2010. ..................................................................................................................................... [2]

Остале умјетничке дјелатности (чл. 20., т. 20) (према тумачењу није могуће
сврстати у тачке 12.-19. овог члана те није бодовано)
(2011). Студентска изложба, Бања Лука (Предмет Архитектура унутрашњих простора) "Inside
out" ..................................................................................................................................................... [-]
(2009). Студентска изложба, децембар, Бања Лука (Предмет Визуелизација и моделовање)
„Dog House“. ..................................................................................................................................... [-]

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: [6]

г) Образовна дјелатност кандидата (Члан 21.)
Сарадник у дијелу практичне наставе – Технички факултет Универзитета за пословни
инжењеринг и менанџмент Бања Лука 01.10.2016. – 30.09.2017.
Сарадник у дијелу практичне наставе – Технички факултет Универзитета за пословни
инжењеринг и менанџмент Бања Лука 01.03.2016. – 30.09.2016.
Добровољно ангажовање на предмету Архитектонско пројектовање 13 (спортски објекти)
Зимски семестар 2013/2014.
Добровољно ангажовање на предмету Грађевинске конструкције 1 и 2 на Катедри за
грађевинске конструкције, 2011/2012.
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Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице,
едукација у иностранству) (чл. 21.,т. 10.)
Тренинг из области „Управљање потрошњом енергије у зградарству и пракса зеленог уреда“,
MDG-F. Очување околиша и климатске промјене и USAID Економија енергетске ефикасности
............................................................................................................................................................. [3]

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: [3]

д) Стручна дјелатност кандидата (Члан 22.)

Рад у зборнику радова међународног стручног скупа (чл. 22., т. 5.)
D. Štrbac (2016). Importance and use of renewable energy sources in the case of small hydro power
plants. У зборник радова The2nd International Conference on Education, Culture and Identity: New
trends and challenges in today's Europe - ICECI'15, Sarajevo, 2015................................................. [3]
Abstract: „Renewable energy sources are topical issue in all developed countries. The use of renewableenergy
sources in the world has recorded a significant growth in all sectors. Global investmentsin these sources set
new records. The use of renewable sources in power generation was longforgotten and a secondary issue in
Bosnia and Herzegovina. This is unacceptable given thehuge potential of water masses. Only in recent years
grow interests for building of hydro powerplants. However, the procedure for building of hydro power plants
are complicated, because theirconstruction is not yet clearly defined to legal and regulatory framework. It is
not defined thatthe hydro power plants represent the resources of public interest. During the procedures
forobtaining a building permit there are local organizations and entities who believe that hydropower plants
damage the environment. This paper deals with this topic: the importance and typesof renewable energy
sources, their advantages and disadvantages with examples of use. For theuse of of renewable energy sources
are required: detailed technoeconomic analysis, overcomingadministrative and technical barriers, incentives
should comply with the state policy, the ultimategoal - the preservation of the environment.“

Д. Штрбац, С. Влашки, М. Пећанин (2016). Оправданост уградње соларних панела на
породичним кућама у БиХ. 4. Међународна конференција „Савремена достигнућа у
грађевинарству“, 22. април 2016. Суботица, Србија, УДК: 621.383.51 (497.6) (I Зборник радова
Међународне конференције, 2016).................................................................................................. [3]
Резиме:“ Сунчеве енергије која обасјава Земљину површину има у изобиљу, готово 6.000 пута више од
15 теравата колико просјечно човјечанство данас троши.Осим тога, соларна електрична енергија има
највећу снагу од свих обновљивихизвора енергије. Соларни уређаји могу радити дуги низ година, уз врло
малотрошкова за њихово одржавањe, након пуштања у рад. Тако да су након почетнеинвестиције,
оперативни трошкови одржавања соларне електране изузетнониски у односу на постојеће изворе
енергије. Технологија израде соларних панеласе све више усавршава, а као резултат тога нуди се велик
избор врста овихпанела, а самим тим и отвореније могућности у архитектонском смислу.Примјери и
искуства других земаља показују да и државе са лошијим соларнимпредусловима од БиХ озбиљно
користе Сунчеву енергију. Такође, економскипоказатељи су повољни, са становишта смањене
потрошње електричне енергије.У раду је приказан соларни систем на породичној кући на подручју
Бања Луке, којисе користи за гријање и загријавање потрошне воде. Након уградње соларнихпанела, са
еконономског становишта, власници су смањили потрошњуелектричне енергије за око 20%, у односу
на класичан систем гријања изагријавања топле воде. Треба нагласити да се систем пројектује да
задовољидефинисане потребе у мјесецу децембру, који има најмању осунчаност токомгодине, док ће у
љетним периодима обезбиједити и до четири пута већупроизводњу топлотнеенергије.“

С. Влашки, Д. Штрбац, М. Пећанин (2016). Анализа енергетске ефикасности предшколске
установе „Колибри“, 4. Међународна конференција „Савремена достигнућа у
грађевинарству“, 22. април 2016. Суботица, Србија, УДК: 502.171 (I Зборник радова
Међународне конференције, 2016).................................................................................................. [3]
Резиме: „Рад приказује анализу резултата енергетског прегледа проведеног усклопу пројекта
“Енергетска ефикасност и комфор предшколских установа”.Пројекат проводи стручни тим испред
Архитектонко-грађевинско-геодетскогфакултета, Универзитета у Бањој Луци. Студија обухвата
техничко вредновањеенергетске ефикасности постојећих енергетских компоненти објекта, као што
су омотач зграде, системи гријања, вентилације и климатизације. У оквирустудије проводи се
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вредновање потрошње енегије зграде у стварним условимарада, дефинисање описа мјера за повећање
енергетске ефикасности (ЕЕ мјере).Одабрани објекат анализиран је у циљу процјене тренутног стања
и одређивањаенергетског разреда зграде, те дефинисања најучинковитијих мјера за повећање
енергетске ефикасности.“

Д. Штрбац, С. Влашки (2016): Analysis Of Thermal Bridges In Order To Increase Energy
Efficiency Of Buildings”, The2nd International Conference „IUSGC 2016“ Sarajevo, Internacionalni
univerzitet u Sarajevu, april, 2016 (нема адекватних доказа).......................................................... [-]
Abstract: Thermal bridge occurs when the termo isolation is interrupted by a material whichis a poor
insulator. Thermal bridges are the actual problem that causes significantthermal losses and allow the
emergence of mold, potentially causing serioushealth problems and damage building. Therefore it is necessary
during the designof buildings consider carefully the critical point of the building where is possibleoccurrence
of thermal bridges, so that at this stage the problem solved. This paperanalyzes the thermal bridges of
kindergarten “Marija Mazar” in Banja Lukausing infrared thermography (IC). Determination of thermal
losses (bridges) withinfrared thermography also represents one of the first steps towards increasingthe
building energy efficiency. The recordings show the construction temperatureexceeds the limit value at many
points. According to the IC recording results it isnecessary to reconstruct the building to increase energy
efficiency.

D. Štrbac (2015). Energy Audit of Kindergarten in Banja Luka and recommendations for planners
and localgovernment in BiH, Book of abstracts The 1stIUS graduate Conference, 21-22 May,
Sarajevo, 2015 (нема адекватних доказа)........................................................................................ [-]
Abstract: “The energy efficiency (or non-efficiency) of buildings is long time problem in the world and in our
region energy efficiency has been topic of interest for several years. In Bosnia and Herzegovina laws have only
recently adopted. Laws are still not applied, and while waiting for law enforcement, investors build new
buildings, which do not meet the energy performance. In order to determin energy performance of a building,
this research project was conducted: the current state of energy performance of a the kindergarten “Jezeva
kucica” in the urban zone of Banja Luka was observed and recorded. Having analyzed the current situation
and outlined data on power, water and heating consumption, this paper will conclude by proposing measures
to improve the energy performance of buildings, based on this case study. In addition, this presentation
identifies the economic criteria for such an approach.”

Д. Штрбац (2013). Просторно-градитељски развој дијела Српске улице са приједлогом
ревитализације. Књига сажетака 6. научно-стручни скуп „Студенти у сусрет науци", зборник
радова, Бања Лука, 2013(нема адекватних доказа)....................................................................... [-]
Резиме: “Градитељско насљеђе је данас веома актуелна тема, а његово обнављање представља начин
повећавања атрактивности простора. Међутим, код нас се овој теми посвећује мало пажње, при чему
се као главни разлози намећу недостатак финансијских средстава, незаинтересованост инвеститора,
којима је улагање у нове грађевине економичније и још многи други разлози због којих ове грађевине
пропадају (примјер Виле Божић у Српској улици). (…) Резултати истраживања пружају увид у стање
и приједлог како наизглед стари објекти могу постати потенцијал за иновативна рјешења, а кроз
истраживање, валоризацију, планирање и пројектовање у Српској улици, изложен је и смисао
ревитализације као захтјевне дисциплине, која спаја све области архитектуре: истраживање,
пројектовање и планирање од детаља до цјелине. “

Рад у зборнику радова националног стручног скупа (чл. 22., т. 6.)

С. Влашки, Д. Штрбац (2015). Испитивање топлотних губитака кроз фасадне отворе
примјеном инфрацрвене термографије, Научно-стручна конференција са међународним
учешћем СФЕРА 2015: Обликовање и технологије архитектонских отвора, зборник радова,
Мостар, 2015. стр. 79-84. ................................................................................................................. [2]
Abstract: „The industrial application of infrared thermography started in the mid sixties years of the 20th
century. This method is an important because of fast measuring condition of the building thermal losses during
energy audits. This method has been used for testing the energy efficiency of facade openings at “Kolibri”
kindergarten in Banja Luka to detect thermal irregularities on the building envelope, the existence of insulation
defects, the presence of humidity or air leakage ( thermal bridges, damaged facades, determining areas with
increased humidity). The procedure of thermography inspection involves capture with IR camera, software
processing the images and making thermography reports for kindergarten. The procedure of thermography
inspection involves capture an IR camera, software processing the images and making thermography reports
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for kindergarten. After the tests are proposed rehabilitation measures for increasing the energy efficiency of a
building.”

З. Шпирић, Д. Штрбац, Зоран Илић (2012): ПРОЈЕКАТ РС – 12, Научно-стручни скуп
"Технолошке иновације генератор привредног развоја", зборник радова, Бања Лука, 2012., стр.
273-282. ............................................................................................................................................. [2]
Резиме:“Пројекат РС-12 представља стручни и научни аспект организованја аутоматског система
за модификацију временских услова у свим годишњим добима са земље и ваздуха. Циљ аутора пројекта
је увести нову методологију рада у постојећу противградну заштиту у земљи и државама у
окружењу. Вишегодишњим иновативним радом произвели смо три нова уређаја: аутоматски
противградни лансер, аутоматски противградни приземни генератор и аутоматски авио-генератор.
Примарна намјена поменутих уређаја је допремање реагенаса у облаке с циљем сузбијања градоносних
падавина, стварања кишних падавина у сушном добу године и сњежних падавина у зимском периоду на
скијалиштима. Поред овог, аутоматски авио-генератор служи и за исијавање пестицида с циљем
умањења штетног дјеловаања инсеката и других штеточина на обрадивим површинама и шумским
газдинствима, као и насељеним мјестима. Руковање цјелокупним Пројектом РС-12 врши се
аутоматским управљањем на даљину са могућношћу праћења рада цјелокупног система,
аутодијагностике система те размјене података из базе са другим корисницима. Пројекат РС-12 је
еколошки пригватљив и оправдан, јер сви производи израђују од материјала који подлијежу процесу
рециклаже.”

Д. Штрбац (2012): Традиционални начини грађења Општине Крупа на Уни, Научно-стручни
скуп " Технолошке иновације генератор привредног развоја", зборник радова, Бања Лука,
2012. ................................................................................................................................................... [2]
Апстракт: „Технологија је чудна ствар. Она вам пружа велике дарове једном руком, а убада вас у леђа
другом.”Алберто МоравијаГлобализација, технолошке иновације, интернет, мултимедији, све је то, за
кратак временски период, довело у живот „модерног“ човјека низ квантитативних и квалитативних
промјена. Данас су иновације постале потреба од стварања идеје до њене примјене у пракси, јер су
један од основних фактора који утичу на предузетничку снагу, гдје се тражи иновативност процеса,
производа, услуга... „Тренд иновирања“ најочитији је у архитектури, која је мултидисциплинарна, јер
обједињује многе науке, а чији је смисао у тражењу одговарајућих омјера између три најзначајније
компоненте за једну грађевину: љепота (Venustas), чврстина (Firmitas) и корисност (Utilitas).Али, то је
вријеме у којем је технолошка иновација „убила“ народног градитеља наших крајева, који је вијековима
стварао исту иновацију својих предака – традиционалне куће од дрвета. Циљ овог рада је приказати
традиционалне начине грађења карактеристичне, првенствено за подручје општине Крупа на Уни, али
и шире, који су потпуно одбачени као застарјели и неподобни међу савременим начинима грађења и
тенденцијама у архитектури.”

Реализован међународни стручни пројекат у својству сарадника на пројекту (чл.
22., т. 10.)
Учесник пројекта од међународног значаја Tempus project JPCR 530194-2012, 2013-2015.
ENERESE. ......................................................................................................................................... [3]

Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту (чл.
22., т. 12.)
Експерт инжењер за израду националне енергетске типологије стамбених зграда у БиХ (14
стамбених објеката) , Preparation of the BH Tabula typology– for the GIZ EE-Project, новембар,
2015 – март, 2016.и јул – новембар, 2016. (припрема Табула података и интернет странице) [1]
Учесник пројекта: Експериментално одређивање топлотних карактеристика омотача објеката
предшколског васпитања и образовања у Бањој Луци у циљу унапређења њихове енергетске
ефикасности, топлотног комфора и смањења емисије штетних гасова, на Архитектонско-
грађевинско-геодетском факултету Универзитета у Бањој Луци, 2015. .................................... [1]
Експерт инжењер за теренско испитивање грађевинских прописа из области енергетске
ефикасности у Републици Српској (2 објекта), Field Test of Energy Performance of Buildings
Regulations (in RS) – for the GIZ EE-Project, октобар – децембар 2014. ...................................... [1]
Учесник пројекта: Пилот пројекат „Енергетски преглед у предшколским установама у Бањој
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Луци“ у оквиру предмета Енергетски ефикасна и одржива градња на Другом циклусу студија,
на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету Универзитета у Бањој Луци, 2013. .... [1]
Учесник пројекта: Urban Regeneration of a Brownfield Area in the City of Banja Luka – Rudi
Čajavec (Vienna University of Technology, Institute of Urban Planning and Urban Design, Carinthia
University of Applied Sciences, School of Civil Engineering & Architecture and University of Banja
Luka, Faculty of Architecture and Civil Engineering), 2013. ............................................................ [1]
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ЈЗУ Болница Источно Сарајево (Касиндо) – КРИЛО А, ИНВЕСТИТОР: Влада РС -
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ИЗМЈЕНА И ДОПУНА УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ВЕЛИКА КЛАДУША 2002-2020
приправник ........................................................................................................................................ [-]
ЗОНИНГ ПЛАН – БРЧКО ИНВЕСТИТОР: БРЧКО ДИСТРИКТ БИХ приправник ................. [-]

Реализован патент, сорта, раса, сој или оргиналан метод у производњи (чл. 22., т.
13.)
Д. Штрбац. Чист ач за сит о машине за мљевење меса, Службени гласник Института за
интелектуално власништво БИХ, број 4/2013, Закључак о објављивању пријаве патента -
BAP112891А. (кандат није доставио потврду у складу са чл. 38. Закона о патенту (Сл. гл.
53/10) те није било могуће бодовати) ........................................................................................... [-]
Д. Штрбац, Б. Шпирић. Сигурна димоводна опрема са ст андардним промјерима, Службени
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гласник Института за интелектуално власништво БИХ, број 3/2012, Закључак о објављивању
пријаве патента-BAP112843A (кандат није доставио потврду у складу са чл. 38. Закона о
патенту (Сл. гл. 53/10) те није било могуће бодовати) ............................................................... [-]

Остале професионалне активности на Универзитету или ван Универзитета које
доприносе повећању угледа Универзитета (навести) (чл. 22., т. 22.)
Д. Штрбац, специјалну диплому за рад „Визија модерне паркинг гараже“ на „ИНОСТ
младих‘11“ 13. Mеђународнa изложба иновација, знања и стваралаштва, Бања Лука, 2011.
Прво представљање рада ...............................................................................................................[0,4]
Д. Штрбац, сребрена плакета за рад „Визија модерне паркинг гараже“ на „ТЕСЛА ФЕСТ“
Међународни фестивал иновација, знања и стваралаштва, Нови Сад, 2011. Друго
представљање рада ........................................................................................................................... [-]
Д. Штрбац; Б. Шпирић, специјалну диплому за рад „Сигурна димоводна опрема са
стандардним примјенама“ на „ИНОСТ младих ‘11“ 13. Mеђународнa изложба иновација,
знања и стваралаштва, Бања Лука, 2011. ........................................................................................ [-]

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: [23,40]

ђ) Вредновање наставничких способности (члан 25.)

Члан 25. Правилника: Вредновање наставничких способности за наставнике и
сараднике који су изводили предавања на Универзитету у Бањој Луци.
/

e) Бодови на основу просјечне оцјене из првог и другог циклуса студија (члан 26.)

Члан 26. Правилника: ,,Код избора у сарадничко звање асистента, умјетничког
сарадника и наставника страних језика и вјештина на нематичним факултетима ранг
листа се формира на основу просјечне оцјене са студија првог и другог циклуса
помножен са 10’’.

(9,61 + 9,83) : 2 x 10 = 97,2
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: [97,2]

III.ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

На конкурс за избор у академско звање сарадника за ужу научну област Архит ект онско
пројект овање, а у складу са члан 4. став 3. Правилника о поступку и условима избора
наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, који је објављен 11. октобар 2017.
године у дневним новинама „Глас Српске“ и интернет страници Универзитета у Бањој Луци на
основу Одлуке Сената Универзитета под бројем број 01/04-2.2911/17 од 11.10.2017., пријавило
се шест кандидата: Валентина Миловановић, Ma.арх. (240 ЕCTS + 60 ЕCTS), Ана Шпирић,
дипл.инж.арх. (300 ЕCTS + 150 ЕCTS са трећег циклуса студија), Милана Недимовић,

ж) Укупан број бодова кандидата:
Научна/ умјетничка дјелатност кандидата. (Члан 19. и 20.) [6]
Образовна дјелатност кандидата. (Члан 21.) [3]
Стручна дјелатност кандидата. (Члан 22.) [23,40]
Бодови на основу просјечне оцјене из првог и другог циклуса студија. (Чл. 26.) [97,20]
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 129,60
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дипл.инж.арх. (240 ЕCTS), Слађана Јанковић, дипл.инж.арх. (240 ЕCTS), Слободан Пеулић,
дипл.инж.арх. (240 ЕCTS) и Драгана (Штрбац) Гашић, Ma.арх. (240 ЕCTS + 120 ЕCTS).
Увидом у конкурсну документацију Комисија је установила да су сви кандидати доставили
минималну неопходну документацију која је прописана расписом Конкурса за избор у
сарадничко звање. Сви пријављени кандидати на овај конкурс су студенти АГГФ-а, чија је
просјечна оцјена током студирања значајно већа од минималне прописане (8,00), током првог
и другог циклуса студија.

Вредновање кандидата извршено је према упутствима из Правилника о поступку и условима
избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци из Члан 26.
Ранг листа кандидата на основу просјечне оцјене из првог и другог циклуса студија:

1. Милана Недимовић, дипл.инж.арх. (240 ЕCTS), рођ. 1992. [ 97,70 ]
2. Драгана (Штрбац) Гашић, Ma.арх. (240 ЕCTS + 120 ЕCTS) рођ. 1989. [ 97,20 ]
3. Слободан Пеулић, дипл.инж.арх. (240 ЕCTS), рођ. 1993. [ 92,10 ]
4. Валентина Миловановић, Ma.арх. (240 ЕCTS + 60 ЕCTS), рођ. 1988. [ 90,05 ]
5. Ана Шпирић, дипл.инж.арх. еквив. Ma.арх.  (300 ЕCTS), рођ. 1983. [ 84,40 ]
6. Слађана Јанковић, дипл.инж.арх. (240 ЕCTS), рођ. 1989. [ 84,30 ]

Након вредновања кандидата према доказима (достављеним у пријавама кандидата) везаним за
њихову научну, умјетничку, образовну и стручну дјелатност, а према упутствима из
Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој
Луци, ранг листа кандидата збирно са оствареним бодовима на основу просјечне оцјене из
првог и другог циклуса студија и у складу са члановима 19 - 22. (научна, умјетничка,
образовна и стручна дјелатност кандидата) је сљедећа:

1. Ана Шпирић, рођ. 1983. године [135,00]
2. Милана Недимовић, рођ. 1992. године [131,70]
3. Драгана (Штрбац) Гашић, рођ. 1989. године [129,60]
4. Слободан Пеулић, рођ. 1993. године [126,90]
5. Валентина Миловановић, рођ. 1988. године [120,55]
6. Слађана Јанковић, рођ. 1989. године [113,90]

Из детаљног прегледа у Извјештају и збирно остварених бодова изнад јасно се види да се ради
о квалитетним кандидатим. Годишта кандидата су различита (распон од 10 година), што
подразумијева и врло различите стечене референце, али је јасно да сви кандидати
континуирано улажу у сопствени професионални и академски развој. Комисија је посветила
нарочиту пажњу да на објективан начин процјени све кандидате и вредновала све дјелатности
кандидата за које су достављени адекватни докази и референце (детаљан преглед изнад у
Извјештају).

На основу бодовања према Члан 26. Правилника о поступку и условима избора наставника и
сарадника на Универзитету у Бањој Луци према укупном просјеку на студијима првог и
другог циклуса студија направљена је ранг листа гдје кандидат Милана Недимовић,
дипл.инж.арх. има највише бодова. Вреднујући  научну, умјетничку и стручну дјелатност
пријављених кандидата према достављеној документацији, кандидат Ана Шпирић,
дипл.инж.арх. има највише бодова [135,00], тј. 3,30 бода више од кандидата са највећим
просјеком.

Имајући у виду да кандидат Милана Недимовић, дипл.инж.арх. има највећи просјек (97,70), те
богату образовну дјелатност (демонстратор и волонтерски ангажована на 11 предмета на
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АГГФ-у кроз у посљедњних 5 академских година, од тога на 7 предмета из уже
научне/умјетничке области Архитектонско пројектовање), Комисија констатује да кандидат
Милана Недимовић, дипл.инж.арх. испуњава све услове да буде изабрана у звање асистента
за ужу научну/умјетничку област - Архитектонско пројектовање. Комисија предлаже Научно-
наставном вијећу Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета и Сенату Универзитета у
Бањој Луци да се кандидат Милана Недимовић, дипл.инж.арх. изабере у звање асистента за
ужу научну/умјетничку област Архитектонско пројектовање са радним односом на
Универзитету  у Бањој Луци.

У Бањој Луци 29.01.2018. године


