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Образац - 1 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ: АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
 

 

 

 

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета  
Универзитета у Бањој Луци број 14/3.1897/18 од 20. новембра 2018. године, 
образована је Комисија за писање Извјештаја по расписаном Конкурсу  за избор у 
звање наставника за ужу научну област Заштита и ревитализација 
градитељског насљеђа у саставу: 

 
- др Амир Пашић, редовни професор, ужа научна област Историја и теорија 
архитектуре и очување градитељског насљеђа, Архитектонски факултет 
Унииверзитета у Сарајеву - предсједник  
- др Миленко Станковић, редовни професор, АГГФ УНИБЛ, ужа научна област 
Архитектонско пројектовање - члан 
- др Радивоје Динуловић, редовни професор, ужа научна област Сценска 
архитектура, техника и дизајн – сценска архитектура и техника, Факултет техничких 
наука, Универзитет у Новом Саду - члан 
 
Комисија је након разматрања достављеног конкурсног материјала, Наставно - 
научном вијећу Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци 
поднијела на даљи поступак сљедећи: 
 

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 
о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање 

 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 
Сенат Универзитета у Бањој Луци, број 01/04-2.3371/18  од 6. децембра 2018. 

 

Ужа научна/умјетничка област:  
Заштита и ревитализација градитељског насљеђа  

 

Назив факултета:  
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет 



2 
 

 

Број кандидата који се бирају:  
један (1) 

Број пријављених кандидата:  
један (1) 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 
12. децембар 2018. године, дневни лист „Глас Српске“ 

 

Састав комисије: 
а) др Амир Пашић, редовни професор, Архитектонски факултет Универзитета у 

Сарајеву, ужа научна област Историја и теорија архитектуре и очување 
градитељског насљеђа - предсједник  

б) др Миленко Станковић, редовни професор, АГГФ УНИБЛ, ужа научна област 
Архитектонско пројектовање - члан 

в) др Радивоје Динуловић, редовни професор, Факултет техничких наука 
Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Сценска архитектура, 
техника и дизајн – сценска архитектура и техника- члан 
 

 

Пријављени кандидати: 
1. др Милијана Окиљ, доцент 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Милијана (Душанка и Перо) Окиљ 
Датум и мјесто рођења: 21. април 1963, Високо 
Установе у којима је био запослен: Републички завод за заштиту културно-

историјског и природног насљеђа  
Републике Српске,   
Архитектонско-грађевинско-геодетски 
факултет Универзитета у Бањој Луци  
Природно-математички факултет 
Универзитета у Бањој Луци 
“Хемијско-грађевинска школа” 
Приједор 

Радна мјеста: -Начелник одјељења за културно-
историјско насљеђе  
-допунски рад 
-професор стручних предмета: Историја  
архитектуре, Грађевинске конструкције, 
АБ конструкције, Грађевински 
материјали 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Члан Државне комисије БиХ за сарадњу 
са Унеском (2010-2015.) 
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Члан Националног комитета ICOMOS-a 
у БиХ 
Члан ICOM у БиХ 

б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Архитектонски факултет, Сарајево 

Звање: дипломиране инжињер архитектуре 

Мјесто и година завршетка: Сарајево, 1987. година 

Просјечна оцјена: - 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Архитектонско-грађевински факултет, 

Бања Лука 

Звање: Магистар техничких наука из области 
архитектуре и урбанизма, историчар 
архитектуре-конзерватор 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2009. година 

Наслов завршног рада: Развој архитектуре и просторних односа 
манастира Завала 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Архитектура и урбанизам (Историја 
архитектуре и заштита градитељског 
насљеђа) 

Просјечна оцјена: 9,08 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Архитектонско-грађевински факултет, 

Бања Лука 

Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Бања Лука, 2013. година 

Назив докторске дисертације: Цркве са прислоњеним луковима-
поријекло облика, типологија и 
распрострањеност на Балканском 
полуострву 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Архитектура и урбанизам (Историја 
архитектуре и заштита градитељског 
насљеђа) 

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

Универзитет у Бањој Луци, АГФ, виши 
асистент, 2010. година 
Универзитет у Бањој Луци АГГФ, 
доцент, 2014. година 
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в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 

 
В1 Прегледни научни рад у часопису националног значаја или поглавље у 

монографији  истог ранга 
(чл. 19,  став 12.) 

1.1 Окиљ М, Савић Ј. Актери у заштити насљеђа и одрживе стратегије градитељске 
обнове, монографија научно-истраживачког пројекта  
Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањалуци  
Урбана и градитељска обнова у духу одрживог развоја града Бањалуке- у
разматрања, Архитектонско–грађевински факултет Универзитета у  
Бањој Луци, Бања Лука, 2008, стр. 48-62, ISBN 978-99938-616-8-3 

 Рад се бави питањима истраживања и спровођења одрживих стратегија  
очувања и заштите градитељског насљеђа као дијела стратегије урбане 
обнове. Уже подручје разматрања је град Бања Лука.  
Испитују се специфичности у третману  насљеђа присутне у нашем  
друштвеном и културном контексту. У раду су анализиране и  
разматране могућности примјене искустава из других земаља. Кроз  
проблематику стратегија обухваћена је  са једне стране одрживост,  
а с друге стране  питања градитељске и урбане обнове. 

1.2 Мулабеговић, Ф, Аличић, А, Окиљ, М. и други, Стари градови Босне и  
Херцеговине, Национални комитет ICOMOS у Босни и Херцеговини, Сарајево,  
2012. 
(Mulabegović, F, Aličić, A, Okilj, M. i drugi, Stari gradovi Bosne i Hercegovine,  
Nacionalni komitet ICOMOS u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 2012.) 

 Монографија је посвећена старим градовима у Босни и Херцеговини. Рађена  
је са намјером да се скрене пажња, не само научним и стручним круговима 
него и широј јавности на средњовјековне градове БиХ и да се укаже на улогу и 
значај овог простора у ширем регионалном контексту.Састоји се од четири поглавља
Развој утврђених градова и градских насеља средњовјековне  
босанскедржаве, Евиденција и археолошка истраживања старих градова, 
Градови утврђених насеља и Каталошки преглед старих градова. 

В2 Научни рад на скупу међународног значаја штампан у цјелини  
(чл. 19,  став 15.) 

2.1 Окиљ, М. Интегративни приступ заштити манастира Завала са културним  
Предјелом, Културни пејзаж-савремени приступ заштити културног и  
природног насљеђа на Балкану, Зборник радова Прве регионалне конференције  
о интегративној заштити, Београд, 2008. 91-95 
(Окilj, М, Integrativni pristup zaštiti manastira Zavala sa kulturnim predjelom,  
Kulturni pejzaž-savremeni pristup zaštiti kulturnog i prirodnog nasljeđa na  
Balkanu, Zbornik radova Prve regionalne konferencije o integrativnoj zaštiti,  
Beograd 2008, 91-95) 

 Рад се бави односом између културног добра и његове ближе околине на примјеру 
манастира Завала.  Односи  временом постају све сложенији, тако да природна и 
грађена средина постају једна узајамно повезана цјелина, односно културни предио. 

2.2 Окиљ, М, Свјетско насљеђе и савремена aрхитектура-анализа конкурса за 
изградњу пословне зграде ХЕ Вишеград, Зборник пете конференције о 
интегративној заштити, Републички завод за заштиту културно- 



5 
 

историјског и природног насљеђа РС, Бања Лука 2010. 200-211, 
(ISBN 978-99955-640-4-9) 

 У раду се разматра однос према свјетској баштини у нашој средини на примјеру 
конкурса за изградњу пословног зграде ХЕ на Дрини  у тангентној зони Моста 
Мехмед паше Соколовића у Вишеграду. Мост Мехмед паше Соколовића уписан је на 
Листу  свјетске баштине под критеријумима (ii) и (iv). Након номинације добра за 
Листу свјетске баштине Општина Вишеград је, у складу са одредбама из Плана 
управљања Мостом, донијела одлуку о изради Регулационог плана контактне зоне 
Стари мост. Планом је предвиђена изградња замјенског административно-
пословног објекта на  мјесту  зградеГимназије. 
У раду се анализира Мост, као доминантна структура у простору, непосредно 
окружење планиране локације у коме се налази седам објекта који архитектонским 
обликовањем и габаритима, доприносе некохерентности простора као и 
програмске смјернице конкурса. Потом се даје приказ радова, уз анализу односа 
према смјерницама  Бечког меморандума који је  по питању очувања сензибилног 
културно-историјског контекста експлицитан: „Важно је да нови развој на 
минимум сведе директан утицај на важне историјске елементе“ 
 

В3 Научни рад на скупу међународног значаја штампан у зборнику извода  
радова (чл. 19, став 16.) 

3.1 Okilj, M, Stakeholders in Heritage Preservation and Sustainable Strategies of Builning 
Renewal, Case of Cekovica House, abstract  
www.iccrom.org/eng/prog_en/en/archive-sharing_eng/2011_07sharingabstracts_eng.pdf  
„ICCROM Course- Sharing Conservation Decisions Current Issues and Future Strategies”, 
Romе, 2011. 

 This paper discusses the issues of research and implementation of sustainable strategies in 
the preservation and protection of building heritage seen as part of urban renewal 
strategies. The issue of strategies has allowed to reflect on sustainability, which is of 
particular importance for the survival of heritage in a society that is poor, and on the 
issues of architectural and urban renewal.  
The paper further analyzes the case of renewal of Cekovica house in Pale, which is a 
positive example of conservation practices, where the actors are in the process of 
restoration; architect-engineers, owners, investors, protection services, local community, 
actively involed in the decision making process. 
 
У раду се разматрају питања истраживања и имплементације одрживих 
стратегија у очувању и заштити градитељског насљеђа  посматрано као дио 
стратегија урбане обнове. Питање стратегија је омогућило размишљање о 
одрживости, што је од посебног значаја за опстанак насљеђа у друштву које је 
сиромашно, као и о  питањима архитектонске и урбане обнове.У раду се даље 
анализира случај обнове Цековића куће на Палама, који је позитиван примјер 
конзерваторске праксе, гдје су актери у процесу обнове; архитекти-инжењери, 
власници, инвеститори, службе заштите, локална заједница, активно укључени у 
процес доношења одлука. 

В4 Научни рад на скупу националног значаја штампан у цјелини  
 (чл. 19, став 17.) 

4.1 Окиљ, М. Принципи градње православних храмова, литургијско одређење 
православног храма, Наше старине XXI, Годишњак Завода за заштиту  
културно-историјског и природног насљеђа ФБиХ, Зборник радова са скупа  
Дани европске баштине, Сарајево, 2008. 74-81 
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(Okilj, M. Principi gradnje pravoslavnih hramova, liturgijsko odredjenje 
pravoslavnog hrama, Naše starine XXI, Godišnjak Zavoda za zaštitu kulturno- 
istorijskog i prirodnog naslijeđa F BiH, Zbornik radova sa skupa Dani evropske  
kulturne baštine, Sarajevo 2008. 74-81) 

 Рад је посвећен истраживању принципа градње православних храмова.  
Акценат је на објашњењу литургијских потреба које одређују архитектонске 
елементе. Ипак уклапање ових архитектонских елемената оставља безброј 
могућности за различите просторне облике. Истражена је веза између  
богослужбених потреба и  начина изградње храмова и организације  
унутрашњег простора. 

В5 Научна монографија националног значаја (чл. 19,  став 3.) 
5.1 Окиљ, М, Васкрс Житомислића, монографија, Епархија Захумско- 

херцеговачка и приморска и Бесједа, Бања Лука, 2005.                                                       
 Монографија је посвећена манастиру Житомислић. Истражена је  историја, 

развој архитектуре и просторних односа. Завршно поглавље посвећено је   
обнови манастирског комплекса који је  разорен 1992. године. Анализирана 
је могућа реконструкција аутентичног изгледа манастирске цркве на основу  
нових података откривених током истраживања остатака храма. 

5.2 Окиљ М, Манастир Завала, монографија, Бесједа и Републички завод  
за заштиту  културно-историјског и природног насљеђа РС, Бања Лука,  
2010. (ISBN 978-99938-1-141-1) 

 Монографија се бави истраживањем историјских, природних и 
градитељских околности које су довеле до изградње манастира Завала, 
 архитектуром,  просторним односима и фреско сликарством манастирске 
цркве.Прича манастира Завала је прича о страдању и поновном уздизању кроз  
цијелу његову историју.  Нажалост, страдао је и упосљедњем рату у БиХ.  
То страдање отворило је пут новим сазнањима о развоју архитектуре и  
просторних односа манастирске цјелине.Монографија се састоји из осам  
поглаља: Увод, Природни услови, Приказ ранијих истраживања манастира  
Завала, Историја манастира Завала, Архитектура манастира Завала,  
Сликарство манастира Завала, Манастирско гробље и Закључне напомене. 

В6 Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и  
дизајна са каталогом (чл. 20,  став 18.) 

6.1 Балкански архитектонски бијенале, Павиљон Цвијете Зузорић, Београд, 2013. 
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Радови послије последњег избора/реизбора 
 

В1 Научна монографија националног значаја (чл. 19,  став 3.) бод 
1.1 Окиљ М, Манастир Завала, монографија, друго допуњено издање, Бесједа и 

Завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа РС, Бања Лука, 
2015. (ISBN 978-99938-1-141-1) 

10 

 Монографија се бави истраживањем историјских, природних и 
градитељских околности које су довеле до изградње манастира Завала, 
архитектуром,  просторним односима и фреско сликарством манастирске 
цркве. Друго издање допуњено је подацима о обнови манастирских зграда, 
базираној на темељном проучавању материјалних остатака, цртежа и 
описа ранијих истраживача, која је настављена након првог издања. 

 

В2 Научна књига националног значаја (чл. 19,  став 6.)  
2.1 Окиљ, М, Глигорић, С. Атлас народног градитељства Републике Српске, 

Завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа РС, Бања Лука, 
2016. (ISBN 978-99976-661-1-6)  
Okilj, M, Gligoric, S, Traditional Buildings in Republika Srpska, Institut for 
Protection of Cultural-Historical and Natural Heritage of Republic of Srpska, 
Banja Luka, 2016. (ISBN 978-99976-661-1-6) 

 

 Монографија се бави истраживањем објеката народног градитељства на 
простору Републике Српске, стамбених и помоћних објеката и сакралног 
градитељства у духу народне архитектуре. Обрађени су основни 
градитељски типови,извршена регионална подјела и упоредна анализа 
типова кућа, а на крају је дат појмовник. Анализа развоја традиционалног 
народног градитељства омогућава разумијевање не само начина грађења, 
већ и привређивања, организације домаћинства, духовног живота, односно 
укупног живота „обичних“ људи, који се боре за бољу егзистенцију у често 
више него скромним условима. Највећа архитектонска вриједност 
вернакуларног простора лежи у локалним бојама, које доприносе 
разноврсности, упечатљивости, па и естетици. 

8 

2.1 Прерадовић, Љ, Окиљ, М, Малиновић, М, Прерадовић, Г, Вјерски објекти 
националних мањина у Републици Српској Међународно удружење научних 
радника- АИС, Бања Лука 2017. (ISBN 978-99976-649-3-8) (8 бодова х 0,75) 
Preradović, LJ, Okilj, M, Malinović, M, Preradović, G. Religious buildings of 
national minorities in the Republic of Srpska, Banja Luka, 2017. ( ISBN 978-
99976-649-3-8) 

 
6 

 Књига „Вјерски објекти националних мањина у Републици Српској“ 
представља резултат вишегодишњег мултидисциплинарног рада више 
стручњака из области архитектуре и заштите градитељског насљеђа, 
демографије, туризма, права и информатике. Рад на монографији је 
структурисан тако да што квалитетније пружи увид у вишевјековну 
историју боравка националних мањина на територији не само данашње 
Републике Српске, него и њених правних претходника, са посебним циљем 
представљања  њихових вјерских објеката, као најзначајнијих материјалних 
трагова њиховог боравка на нашим просторима. 

 

В3 Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја  
(чл. 19,  став 9.) 

 

3.1 Окиљ, М. Поријекло архитектонских облика цркава са прислоњеним 
луковима, Гласник друштва конзерватора  Србије 41, Београд 2017. 63-69 
(ISSN 0350-9656) 

6 
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 Када је у питању утврђивање настанка типа цркава са прислоњеним 
луковима, јасно је да је он уско повезан са преплитањем културних и 
градитељских кругова Истока и Запада, гдје се под термином Исток 
подразумијевају разноврсни утицаји, потекли из различитих провинција 
Мале Азије, Закавказја, Месопотамије и егејског приобаља, који су 
продирали на запад почев од VI вијека. У овим областима, током 
ранохришћанског периода дошло је до значајног унапређења сводних 
система и  формирања различитих облика лукова те одређивања мјеста где 
ће се они користити у конструктивном склопу горњег построја грађевине. 
Несумњиво и примјена прислоњених лукова ради стабилизације 
аритектонског корпуса црквених грађевина била је, такође,  испробана на 
овим просторима. Овај градитељски склоп се са истока ширио према 
западу, у византијском периоду, преко Јерменије, Грчке, Крита  и 
Апенинског полуострва.  

 

3.2 Малиновић, М, Окиљ, М, Прерадовић, Љ. Пољска национална мањина и 
њихова сакрална архитектура у Републици Српској, АГГ+  часопис за 
архитектуру, грађевинарство, геодезију и сродне научне области, Бања 
Лука, 2016. 2-9 
(Malinović, M, Okilj, M, Preradović, LJ, The polish national minority and its 
sacred architecture in the Republic of Srpska, ACEG+ 4 Journal for Architecture, 
Civil Engineering, Geodesy and other related scientific fields, Banja Luka 2016. 
2-9) 

- 

 The topic of this paper is the arrival of the Polish national minority to the territory 
of today’s Republic of Srpska and the architecture of its sacred buildings. The 
Poles colonized Bosnia and Herzegovina shortly after the Austro-Hungarian 
Empire had occupied this territory in 1878.   
The Poles, like many other colonized minorities, built churches that served not 
only as  sacred buildings, but as monuments to their culture, language, and 
national identity as well. After WWII, the majority of the Poles were repatriated, 
with the highest rate among all minorities in former Yugoslavia. Many of their 
churches, which are the topic of this paper, were demolished during and after 
WWII, with only one remaining northern from Banja Luka 
 
Тема овог рада је долазак припадника пољске националне мањине на 
данашњу територију Републике Српске, као и архитектура њихових 
сакралних објеката. Пољаци су колонизовани у Босну и Херцеговину недуго 
након што је Аустро-угарско царство окупирало ову територију 1878. 
године. Пољаци су, као и многе друге колонизоване мањине градили цркве, 
које нису служиле само као сакрални објекти, већ и као споменици њиховој 
култури, језику и националном идентитету. Након Другог свјетског рата, 
Пољаци су масовно рептриционирани, са највишом стопом међу свим 
мањинама бивше Југославије. Многе њихове цркве које су тема овог рaда су 
уништене током и након Другог свјетског рата, од којих је само једна 
сачувана сјеверно од Бањалуке. 

 

В4 Прегледни научни рад у часопису националног значаја или поглавље у 
монографији  истог ранга 
(чл. 19,  став 12.) 

 

4.1 Малиновић, М, Окиљ, М, Прерадовић, Љ. Кoлонизација припадника 
њемачке националне мањине и њихова сакрална архитектура у републици 
српској, АГГ+  часопис за архитектуру, грађевинарство, геодезију и сродне 

- 
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научне области, Бања Лука, 2015. 20-34 
(Malinović, M, Okilj, M, Preradović, LJ, The colonization of german national 
minority and its sacred architecture in Republic of Srpska, ACEG+ 3 Journal for 
Architecture, Civil Engineering, Geodesy and other related scientific fields, Banja 
Luka 2015. 20-34) 

 The arrival of the Austro-Hungarian authorities to Bosnia and Herzegovina after 
the Congress of Berlin in 1878, created the preconditions for the inhabitation of 
people from all over the Habsburg Monarchy to the territory of BIH. The members 
of the German national minority had the most benefits and the most organized 
system of arrival, and due to the convenience of arable land and planned 
settlement, all German colonies were formed on the territory of today’s Republic 
of Srpska. Germans who came, retained their national, religious and cultural 
identity, and immediately upon arrival began to build and help the churches and 
convents, belonging both to Roman-Catholic and Evangelical denominations, 
contributing to the establishment of the spatial identity and architectural 
landscape. The sacred buildings, whose architecture and historical development 
are the topic of this paper, are largely preserved to this day. 
 
Доласком аустро-угарских власти у Босну и Херцеговину након Берлинског 
конгреса 1878. године, створили су се предуслови за насељавање 
становништва из свих крајева Хабзбуршке монархије на територију БиХ. 
Припадници њемачке националне мањине су имали највише повластица и 
најорганизованији систем доласка, а због погодности обрадиве земље и 
планског насељавања, све њемачке колоније су формиране на територији 
данашње Републике Српске. Новопристигли Нијемци су задржали свој 
национални, религијски и културни идентитет, те су одмах по доласку 
почели градити и помагати цркве и самостане, како римокатоличке, тако и 
евангелистичке деноминације, доприносећи тако формирању идентитета 
простора и архитектонског пејзажа. Вјерски објекти, чија су архитектура 
и историјски развој предмет овог рада, су у највећој мјери очувани до данас. 

 

В5 Научни рад на научном скупу међународног значаја штампан у цјелини 
(чл. 19,  став 15.) 

 

5.1 Малиновић, М, Окиљ, M, Архитектонски опус траписта Еберхарта Вегнанта 
у Бањој Луци,  Зборник радова - XII међународна научно-стручна 
конференција,  Савремена теорија и пракса у градитељству,  Бања Лука, 
2016. 155-162, (ISBN 978-99976-663-3-8) 
(Malinović, M, Okilj, M. The Architectural Oeuvre of the Trappist Ebarhart 
Wegnandt in Banja Luka, Book of Proceedings, 12th International Scientific and 
Professional Conference on Contemporary Theory and Practice in Construction, 
Banja Luka,  2016. 155-162, (ISBN 978-99976-663-3-8)) 

5 

 This paper deals with the architectural works of Eberhard Wegnandt in Banja 
Luka. Wegnandt was Trappist monk who was involved in many, foremostly sacred 
projects in Banja Luka, on the turn of the XIX to XX century. Even though many of 
those buildings are preserved and still in use, Wegnandt’s name remained 
obscure. This work tends to present Wegnandt’s oeuvre in the context of 
contemporary conditions, originally contributing to documentation of the 
architectural scene in Banja Luka. 
(Овај рад бави се архитектонским дјелима Еберхарда Вегнанта у Бањoj 
Луци. Вегнант је био монах трапист који је био укључен у многе, прије свега 
пројекте сакралних објеката у Бањој Луци, на прелазу XIX/ ХХ вијек. Иако су 
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многе од тих зграда сачуване и још увијек у употреби, Вегнантово име је 
остало нејасно. Овај рад настоји да презентује Вегнандтов опус у 
контексту сувремених услова, изворно доприносећи документовању 
архитектонске сцене у Бања Луци. 

5.2 Okilj, M. Stakeholders in Heritage Preservation and Sustainable Strategies of 
Building Renewal: the Cekovica House Case Study, Sharing Conservation 
Decisions - Current Issues and Future Strategies, International Centre for the 
Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), Rome, 
Italy, 2018. 111-120, (ISBN 978-92-9077-271-2) 
https://www.iccrom.org/sites/default/files/2018-05/sharing_conservation_decisions_2018_web.pdf 

5 

 This paper discusses the issues of research and the implementation of sustainable 
strategies in the preservation and protection of building heritage seen as part of 
urban renewal strategies. It examines the special features of the treatment of 
heritage in the Bosnian social and cultural context. The issue of strategies has 
allowed a reflection on sustainability, which is of particular importance for the 
survival of heritage in a society that is poor, and also on the issues of 
architectural and urban renewal. It analyzes the actors in the process of restoring 
sites: architect-planners, citizens, planners, investors and protection services. 
The paper further analyzes the case of the renewal of Cekovica house in Pale, 
which is a positive example of conservation practices, where restoration is in 
progress and the actors, architect- engineers, owners, investors, protection 
services, and the local community are actively involved in the decision-making 
process. 
У раду се разматрају питања истраживања и имплементације одрживих 
стратегија у очувању и заштити градитељског насљеђа која се види као 
дио стратегија урбане обнове. Испитују се  посебне карактеристике 
третмана насљеђа у босанском друштвеном и културном контексту. 
Питање стратегија је омогућило размишљање о одрживости, што је од 
посебног значаја за опстанак насљеђа у сиромашном друштву, као и за 
питања архитектонске и урбане обнове. Анализирају се актери у процесу 
обнове локација: архитекти-планери, грађани, планери, инвеститори и 
службе заштите. У раду се даље анализира случај обнове Цековића куће на 
Палама, који је позитиван примјер конзерваторске праксе, у којој је у току 
обнова и актери, архитекти-инжењери, власници, инвеститори, службе 
заштите и локална заједница су активно укључени у процес доношења 
одлука. 

 

В6 Научни рад на скупу националног значаја штампан у цјелини  
(чл. 19,  став 17.) 

 

6.1 Окиљ М, Детлак-од археолошких трагова до до архитектуре  
манастирских грађевина, Културно-историјски комплекс Детлак, Зборник  
радова научног симпозијума, Академија наука и умјетности Републике Српске,
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа РС,  
Бања Лука 2015, 189-199 (ISBN 978-9938-21-62-5) 

2 

 Рад се бави питањима истраживања манастирских цјелина на тлу данашње 
Босне и Херцеговине на примјеру културно историјског-комплекса  
Детлак. Архитектуру прошлости тумачимо на основу материјалних  
трагова. За сада на простору културно-историјског комплекса  
Детлак нема довољно материјалних трагова на основу којих би се 
могао реконструисати ранији изглед. Покушај реконструкције је 
траг за неухватљивим, за тајном прошлости која се рефлектује у 
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садашњости. На крају можемо поставити питање да ли би покушај 
конзерватора да од оскудних археолошких трагова који су у извјесном смислу  
апофатични, дода своју катафатику,  удаљио слику од стварности? 

6.2 Окиљ М, Вијећница у Новом Граду-историјат архитектура обнова,  
Савремене перцепције културног наслијеђа Аустроугарске у Босни и  
Херцеговини, Радови са симпозијума од 22. новембра 2014. У Сарајеву,  
Нацонални комитет ICOMOS у Босни и Херцеговини, Сарајево,  2016, 89-95 
(ISBN 978-9958-9094-7-4) 
(Okilj M, Vijećnica u Novom Gradu-istorijat, arhitektura, obnova, Town Hall in 
Novi grad-History, Architecture, Restoartion, Savremene percepcije kulturnog  
naslijeđa Austrougarske u Bosni i Hecegovini/Conterporary Perception of the 
Austro-hungarian Cultural Heritage in Bosnia&Herzegovina, Radovi sa simpozija  
od 22. novembra 2014. u Sarajevu/Proceedings of the Symposiun from 22nd  
November 2014 in Sarajevo, Nacionalni komitet ICOMOS u  
Bosni i Hercegovini/ICOMOS National Committee in Bosnia&Herzegovina,  
Sarajevo, 2016, 89-95/203-211, (ISBN 978-9958-9094-7-4)) 

2 

 Рад разматра историјат, архитектонске карактеристике и настајање 
Пројекта обнове зграде Вијећнице у Новом Граду, чија се суштинска  
вриједност огледа у очувању градитељског насљеђа. Политике које се 
односе на очување  и обнову градитељског  насљеђа развијале су се у  
складу са друштвеним развојем  и данас се заштита сматра једним од 
битних дијелова одговорности модерног друштва. Вијећница је саграђена 
1888. године на обали ријеке Уне, близу моста који данас повезује БиХ и  
Хрватску. Зграда је оштећена земљотресима 1969. и 1981. године, а 
знатна оштећења претрпјела је и у посљедњем рату. Велики значај 
зграде Вијећнице у Новом Граду лежи у њеним изразитим  
архитектонско-стилским одликама и посебном складу грађевине, као и у  
историјском смислу. 

 

В7 Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода 
радова (чл. 19,  став 18.) 

 

7.1 Прерадовић Љ, Малиновић М, Окиљ М, Прерадовић Г,  
Структура становништа Босне и Херцеговине, Зборник радова: 
поводом обиљежавања 20 година рада Природно-математичког 
факултета Универзитета у Бањој Луци, 2017, 192-199 

- 

В8 Лексикографска јединица или карта у научној публикацији националног 
значаја (чл. 19, став 34.) 

 

8.1 Окиљ, М. Станковић, М, Архитектура на простору Републике Српске,  
Енциклопедија Републике Српске 1 А-Б, Академија наука и умјетности  
Републике Српске, Бања Лука 2017, 136-138, (ISBN 978-99938-21-92-2) 

3 

8.2 Окиљ, М. Енциклопедија Републике Српске 2 В-Г, Академија наука и  
умјетности Републике Српске, Бања Лука 2018.  
(ISBN 978-99938-21-92-2) одреднице: 
Веселиње, манастир у селу Врба, 100-101 
Вечићи-Трзан, средњовјековна некропола, 106 
Вијећница, Бијељина, 122 
Владичански двор, Тузла, 190-191 
Возућа, манастир, 232-233 
Господска улица, Бања Лука, 639-640 
Гостовић, мјесто страдања Срба у рату 1992-1995. 643 
Гостовић (Удрим), остаци манастира, 643-644 

3 
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B9 Реализован архитектонски, урбанистички или архитектонско- 
урбанистички пројекат објекта, ентеријера или јавног простора  
који је објављен или публикован у националном часопису,  
монографији, каталогу или другој публикацији  (чл. 20,  став 13.) 

 

9.1 Грујић, И. Окиљ, М. Истраживање и презентација  археолошких остатака   
Цркве Рођења пресвете Богородице у Љубињу, Гласник друштва  
конзерватора  Србије 41, Београд 2017. 53-59 (ISSN 0350-9656) 

4 

 Црква Рођења Пресвете Богородице се налази у  рецентном православном  
гробљу у Љубињу. На основу досадашњих археолошких ископавања у 
унутрашњости цркве добијени прелиминарни резултати показују да се ради  
о вишеслојном археолошком локалитету. Најстаријем периоду припадају  
гробови и налази из периода римске владавине. Старија раносредњовековна 
црква 1 обухватала је и гробницу на свод. Црква 2 је изграђена најраније у  
XII вијеку, а обнављана, највјероватније крајем XIV и током XV вијека. 
Након завршетка прелиминарних археолошких истраживања израђен је 
пројекат реконструкција пода и заштите и презентације археолошких  
остатака који је објавњен у раду. Око археолошких остатака, у подужном 
правцу зидани су зидови од пуне опеке, постављени на бетонске темеље, 
завршени АБ серклажем. У попречном правцу уграђени су носачи  INP 100,  
а преко носиве челичне конструкције постављене су стаклене плоче од 
каљеног стакла. То је највећа заштитна површина археролошких остатака 
под стаклом на територији БиХ. 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                                   54 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

Г1 Други облици међународне сарадње (конференције скупови, радионице, 
едукација у иностранству) (чл. 21,  став 10.) 

1.1 UNESCO - ICOMOS Conference on Seismic Performance of Traditional Buildings, 
Istanbul, Turkey, November,  2000. 

1.2 ICCROM course “ Conservation  Decision Macking”, Rome & Florence, 2002. 
1.3 UNESCO  Summer School, Mostar 2002. 
1.4 UNESCO  Summer School, Zamoscs, Poland, 2004. 
1.5 Seminar CHwB “Restoration Art, Restoration Principles and good Maintenance” in 

Stockholm, 2004. 
1.6 Делегат -ICCROM-25. Засједање Генералне скупштине, 2007. 
1.7 UNESCO - 15th Quadrennial Conference and Director  General's Consultation for Europe 

and North America Region, The Hague (Netherlands) and Antwerp (Belgium), 31 May-
04 June 2008 

1.8 Делегат -ICCROM-26. Засједање Генералне скупштине, 2009. 
1.9  „International seminar on the implementation of the 1954 Hague  Convention for the 

protection of cultural property in the event of armed conflict and its two (1954 and 1999) 
protocols in Bosnia&Herzegovina, Croatia, The Former Yugoslav Republic of 
Macedonia, Montenegro, Serbia and Slovenia“ 28-30. September 2010, Wien, Austria 

1.10  „ International Conference  Energy  Мanagment in Cultural Heritage“, UNDP, 
Dubrovnik, April, 2011. 

1.11 Завршила курс за енергетске савјетнике, UNDP - Energy Efficiency Project, Загреб, 
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2011. 
1.12 „Workshop of National Focal Points of Central, South-East and Eastern European 

Countries on the Preparation of the Second Cycle of the Periodic Reporting Exercise on 
the Implementation of the World Heritage“ World Heritage Centre & Ministry of Culture 
of Czech Republic, Praha, May, 2011. 

1.13 “ ICCROM  Course – Sharing Conservation Decisions current issues and future 
strategies“, Rome, July, 2011. 

1.14 Делегат -ICCROM-27. Засједање Генералне скупштине, 2011. 
1.15 „Workshop on management for World Heritage site managers in South-Eastern Europe in 

the framework of the preparation of the Second Cycle of Periodic Reporting for Europe 
and North America“ Sibiu, Romania, May 2012. 

1.16 „Workshop of National Focal Points of Central, Eastern and South-Eastern Europe in the 
framework of  the Second Cycle of the Periodic Reporting Exercise on the 
Implementation of the World Heritage Convention“, Tbilisi, Georgia, November, 2012. 

1.17 „International World Heritage Expert Meeting on Visual Integrity“, Agra, UP, India,  
March,  2013. 

1.18 „European Heritage Days-a Joint Action of the Council of the Europe and Europian 
Union-Official Launch of the 2013 Europian Heritage Days Programme and 
Communicatin Platform“,  Yerevan, Armenia, 29 August-2 September 2013. 

1.19 „Experts Pool Training-Fundraising and Business Planning Strategy“ Regional 
Programme for Cultural and Natural Heritage in South East Europe-Ljubljana Process II: 
Rehabilitating our Common Heritage, Council of Europe, Strasbourg, France, February  
2014. 

1.20 „Workshop-Preliminary investigation“ EU Grant for Sustaining the Rehabilitation of 
Cultural Heritage in the Western Balkans, Cetinje, Montenegro, February 2014. 

 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
 

Г1 Други облици међународне сарадње (конференције скупови, радионице, 
едукација у иностранству) (чл. 21,  став 10.) 

бод 

1.1 International Conference „Wider benefit of Cultural Heritage“, Sarajevo, Jun 27, 
2014 

3 

1.2 Семинар и радионица „Грађевински материјали и конзерваторско-
рестаураторски поступци-камен“ Министарство културе и информисања 
Републике Србије и Друштво конзерватора Србије, Манастир Студеница, 24-
27. август 2014. 

3 

1.3 Mеђународна конференција културног туризма, брендирање културног 
наслеђа, Сремска Митровица, 30. oктобар 2014. 

3 

1.4 Protecting World Heritage: Disaster Risk Management and Sustainable Tourism 
Planning in South-East Europe, UNESCO;  Sofia, Bulgaria, 03 to 06 November 
2014 

3 

1.5 World Heritage Committee, Thirty-ninth session, Bonn, Germany, 28 June - 8 July 
2015 

3 

1.6 1st Regional „History that Connects“ Summer School, Šipovo, 12-15 August 2015 3 
1.7 Workshop of Fundraising follow-up of Ljubljana Process, Jahorina, 

Bosnia&Herzegovina, 3-4 November 2015. 
3 

1.8 UNESCO Initiative on Heritage of Religious Interest Thematic Expert 
Consultation meeting on sustainable management of World Heritage properties of 

3 
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religious interest with focus on South-Eastern and Mediterranean Europe, 
UNESCO, Paris, 16 to 18 February, 2016 

1.9 Course on Promoting People-Centred Approaches: Engaging Communities in the 
Conservation of Nature and Culture, ICCROM, UNESCO, IUCN, Albania, FYR 
Macedonia, 4-13 October, 2016 

3 

1.10 The First China-Central and Eastern European Countries Cultural Heritage Forum, 
Belgrade, Serbia, 22 -23 May 2017 

3 

1.11 Conservation Workshop on Stećci – Medieval Tombstones, UNESCO World 
Heritage, Žabljak, Montenegro,  6th –10th  November, 2017 

3 

1.12 „Halide Sert Memorial Symposium On Historical Bridges“, Ankara, Turkey, 
February 14, 2018 

3 

1.13 World Heritage Committee, 42 session, Manama, Bahrain, 24 June - 4 July 2018. 
(Committee member) 

3 

1.14 4th International Conference  “Byzantine Monuments and World Heritage IV: 
Charter for the Protection of Byzantine Heritage Monuments” Thessaloniki, 30/11 
- 2/12/2018 

3 

Г2 Менторство кандидата за степен другог циклуса (чл. 21,  став 13.)  
2.1 Сандра Самарџић „Урбана реконструкција и ревитализација градитељског 

насљеђа у историјском језгру Требиња“ 2018. година 
4 

Г3 Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса (чл. 21,  став 18.)   
3.1 Немања Дујаковић „Aнализа Гајеве улице са приједлогом  обнове и 

надоградње куће доктора Бранка Петровића у Бањалуци“ 2014. година 
1 

3.2 Слободанка Пилић „Ревитализација и интерполација куће Милановић у 
Бањој Луци“ 2015. година 

1 

3.3 Николина Ђенадија „Ревитализација Чвркине куће у Приједору“ 2016. 
година 

1 

3.4 Аљоша Хрустић, „Кућа Леви: анализа постојећег стања, ревитализација и 
пројекат хотела“, 2016. година 

1 

3.5 Ивана Рибић „Анализа блока између улица Краља Петра I Карађорђевића  и 
Алеје Светог Саве уз Идејни пројекат надоградње Архива Републике Српске 
са пренамјеном једног дијела у Музеј града“ 2016. 

1 

3.6 Душан Стоиљковић „Идејно архитектонско-урбанистичко рјешење 
ревитализације тврђаве Добор“ 2017. година 

1 

3.7 Марио Станковић „Анализа Алеје Светог Саве и реконструкција 
чиновничког павиљона бр.5, Бања Лука“ 2017. 

1 

3.8 Жељана Кецман „Анализа амбијенталне цјелине улица Краља Петра I 
Карађорђевића и Младена Стојановића са пројектом савременог стамбеног 
објекта“, 2018. година 

1 

 Вредновање наставничких способности-студентске анкете (према 
подацима Ректората (чл. 25. и измјена члана 2017.)) 

 

 Зимски семестар 2017/18: 
Ревитализација градитељског насљеђа, предавања- 4,24 
Љетни семестар 2017/18: 
Заштита градитељског насљеђа, предавања- 4,51; Историја архитектуре и 
насеља 2, предавања -3,73; Историја архитектуре и насеља 2, вјежбе -3,80 
(4,24+4,51+3,73+3,8)/4=4,07 

8 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 62 
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д) Стручна дјелатност кандидата: 
 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 

Д1 Стручна књига издата од домаћег издавача (чл. 22, став 2.)  
1.1 Okilj, M, sa projektom Obnova Crkve Blagoveštenja i starog konaka Manastira  

Žitomisliću Restart 1995-2010: Arhitektura u Bosni i Hercegovini, urednik i  
selektor Hans Ibelings,102-103, Sarajevo: Buybook, 2010.  
(ISBN 978-9958-30-092-9) 

 Монографија је посвећена архитектонском сртваралашу у Босни и  
Херцеговини у периоду 1995-2010. Селектор је издвојио  
најзначајнија архитектонска остварења у наведеном периоду и аутори  
радова су и аутори текста који се односи на одабране пројекте. 

Д2 Стручни рад у часопису националног значаја (чл. 22, став  4.) 
2.1 Окиљ М, Рехабилитација цркве Благовештења манастира Житомислић,  

Баштина, Годишњак комисије за очување националних споменика  
Босне и Херцеговине, Сарајево, 2005, 169-194 

 Рад се бави проблемом обнове и очувања градитељског насљеђа те  
примјеномодговарајућих метода и технологија, као важног дијела  
архитектонске праксе, на примјеру цркве манастира Житомислић. 

Д3 Реализован међународни стручни пројекат у својству руководиоца  
пројекта (чл. 22, став 9.) 

3.1 Реконструкција улазне капије Старог Града Требиње, 2009/10  (пројекат  
одобрен и финансиран од стране Унеска) 

Д4 Реализован међународни стручни пројекат у својству сарадника на  
пројекту (чл. 22, став 10.) 

4.1 Допуна пројектне документације за потребе међународног тендера за обнову  
зграде Вијећнице у Новом Граду (Bill of Quantities, Book of Technical  
Specifications, PRAG Protocol), 2010.   

Д5 Реализован национални стручни пројекат у својству руководиоца  
пројекта (чл. 22, став 11.) 

5.1 Реконструкција цркве Благовештења манастира Житомислић, пројектант                     

5.2 Реконструкција цркве у Клепцима, пројектант    

5.3 Реконструкција цркве Св. Апостола Павла, манастир Петропавлов, Требиње, 
пројектант 

5.4 Рестаурација, адаптација и конструктивна санација Цековића куће, Пале, 
пројектант 

5.5 Рестаурација цркве Успења пресвете Богородице манастира Добрун, пројектант 

5.6 Реконструкција цркве Свете Неђеље у Талежи, Требиње, пројектант 

5.7 Обнова цркве брвнаре у Романовцима, Градишка,  пројектант 

5.8 Конструктивна санација и рестаурација цркве Светог Георгија у Сопотници, 
Источно Горажде, пројектант  

5.9 Уређење ентеријера и музејске поставка Музеја Митрополије дабробосанске, 
Цековића кућа, Пале, 2010. 

5.10 Реконструкција цркве Светог Георгија у Гомиљанима, Требиње, 2009/10. 

5.11 Обнова старе школе манастира Завала, 2010. 

5.12 Обнова цркве Свете Тројице у Југовићима, Гацко, 2010. 
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5.13 Конзервација остатака храма на брду Црквина у Матавазима, Нови Град, 2012. 

Д6 Чланство у стручним жиријима у земљи (чл. 22, став 17.) 
6.1 Члан стручног жирија за избор Идејног-урбанистичког рјешења  

Спомен-подручја Доња Градина, Бања Лука 2009. 
6.2 Предсједник међународног стручног жирија за избор Идејног архитектонског 

рјешења Управне зграде предузећа ХЕ на Дрини у првој заштитној зони Моста 
Мехмед-паше Соколовића (уписан на Листу свјетске баштине), 2010. 

6.3 Предсједник конкурснe комисијe за избор Идејног архитектонског рјешење  
заштитне конструкције, археолошки локалитет Амбарине у Детлаку,  
Општина Дервента 2010. 

6.4 Члан конкурсне комисије за избор Идејног архитектонско-урбанистичког  
Рјешења пословног објекта у тангентној зони зграде Архива РС, 2012. 

Д7 Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
 доприносе повећању угледа Универзитета (чл. 22, став 22.) 

7.1 Elaborat  HERITAGE IMPACT ASSESSMENT REPORT -Building complex  
“Kamengrad” (“Andrićgrad“)  in the surroundings of Mehmed paša Sokolović's  
Bridge in Višegrad, 2011,World Heritage Center, consultant 

7.2 Elaborat HERITAGE IMPACT ASSESSMENT REPORT-Administrative  
building of “Hydroelectric plants on Drina” in the buffer zone of Mehmed paša  
Sokolović's Bridge in Višegrad, 2011, World Heritage Center,  consultant 

7.3 PTA – прелиминарна техничка процјена, Љетна резиденција краља  
Александра Карађорђевића, Хан Пијесак, Љубљански процес II- 
Рехабилитација заједничког насљеђа југоисточне Европе 2013. aутор 
PTA – прелиминарна техничка процјена, Тврђава Кастел, Бања Лука,  
Љубљанскипроцес II- Рехабилитација заједничког насљеђа југоисточне 
Европе, 2013. аутор; 
PTA – прелиминарна техничка процјена, Хаџишабановића вила, Пале,  
Љубљански процес II- Рехабилитација заједничког насљеђа југоисточне  
Европе, 2013. аутор; 
PTA– прелиминарна техничка процјена, Мост на Жепи, Рогатица,  
Љубљански процес II- Рехабилитација заједничког насљеђа југоисточне  
Европе, 2013. аутор; 

7.4 Пословни план, Љетна резиденција Краља Александра Карађорђевића у Хан 
Пијеску, Рехабилитација заједничког насљеђа југоисточне Европе, 2013,  
члан тима 

7.5 Студија изводљивости, Љетна резиденција Краља Александра Карађорђевића 
у Хан Пијеску, Рехабилитација заједничког насљеђа југоисточне Европе, 
2013, члан тима 

7.6 Пословни план, Хаџишабановића вила, Пале,  Рехабилитација заједничког 
насљеђа југоисточне Европе, 2013, члан тима 

7.7 Студија изводљивости, Хаџишабановића вила, Пале,  Рехабилитација  
заједничког насљеђа југоисточне Европе, 2013, члан тима 

7.8 Elaborat „Тhe Ljubljana Process II: Rehabilitating our Common Heritage-Heritage 
Assessment report“, 2013, team member 

7.9 Изабрана у експертски тим Савјета Европе за Регионални програм за  
културно и природно насљеђе у Југоисточној Европи- Љубљански процес II,  
2013-2016. 
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Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
 

Д1 Реализован међународни стручни пројекат у својству руководиоца  
пројекта (чл. 22, став 9.) 

бод 

1.1 Main landscape design for the site of Summer Residence of King Aleksandar  
Karađorđević, Han Pijesak, Bosnia and Herzegovina. Investor:  
Regional Cooperation Council Task Force on Culture and Society  
(RCCTFCS), Montenegro, grant by Council of Europe and the European  
Commission, 2014, team leader 
(Главни пројекат вањског уређења за локалитет  Љетне резиденције 
 краља Александра Карађорђевића у Хан Пијеску) 

5 

1.2 Main project for conservation and restoration of megalithic wall and adjacent  
towers, Hellenistic Town of Daorson, Stolac, Bosnia and Herzegovina. Investor:  
Regional Cooperation Council Task Force on Culture and Society  
(RCCTFCS), Montenegro, grant by Council of Europe and the European  
Commission, 2014, team leader 
(Главни пројекат конзервације и рестаурације мегалитског зида и  
припадајућих кула хеленистичког града Даорсона, Столац)  

5 

1.3 Technical documentation for the preparation of executive design for  
conservation and restoration of the Skopje Aqueduct, Skopje, FYR Macedonia. 
Investor: Regional Cooperation Council Task   Force on Culture and Society  
(RCCTFCS), Montenegro, grant by Council of Europe and the  
European Commission, 2014, team leader 
(Техничка документација за израду изведбеног пројекта  
конзервације и рестаурације  Аквадукта у Скопљу, Македонија) 

5 

1.4 Main project for restoration and adaptation of building of the former French  
Embassy in Cetinje into museum of book and printing, Cetinje, Montenegro. 
Investor: Regional Cooperation Council Task Force on Culture and Society  
(RCCTFCS), Montenegro, grant by Council of Europe and the European  
Commission, 2014, team leader   
(Главни пројекат рестаурације и адаптације зграде бивше Француске  
амбасаде  у Цетињу у Музеј књиге и штампе, Цетиње, Црна Гора) 

5 

1.5 Proposal for structural repair and restoration of Kosmač Fortress, Budva,  
Montenegro. Investor: Regional Cooperation Council Task Force on Culture  
and Society (RCCTFCS), Montenegro, grant by Council of Europe and the  
European Commission, 2014, team leader   
(Предлог конструктивне санације и рестаурације тврђаве Космач, Будва,  
Црна Гора) 

5 

1.6 Project design – technical documentation for the construction of the road  
connecting Zvezdan – Magura – Romuliana (eastern gate) and the lighting of  
the east reception terminal, Gamzigrad, Zaječar, Serbia. 
Investor: Regional Cooperation Council Task Force on Culture and Society  
(RCCTFCS), Montenegro, grant by Council of Europe and the European  
Commission, 2014, team leader  
(Пројекат-техничка документација за градњу пута Звездан-Магура-Ромулиана
(источни улаз и расвјету источног пријемног терминала, Гамзиград, Зајечар, 
Србија) 

5 

Д2 Реализован национални стручни пројекат у својству руководиоца  
пројекта (чл. 22, став 11.) 
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2.1 Пројекат заштите и презентације археолошких остатака и реконструкција 
пода Цркве Пресвете Богородице у Љубињу, 2015.  

3 

2.2 Пројекат уређења ентеријера пекотеке „Златно зрно“ у Источном Сарајево, 
2015.  

- 

2.3 Пројекат реконструкције Цркве Рођења Пресвете Богородице у Јајцу, 
2016/17 

3 

2.4 Пројекат уређења ентеријера пицерије „Златно зрно“ у Источном Сарајево, 
2016. 

- 

2.5 Пројекат обнове Цркве Ваведења Пресвете Богородице, Манастира 
Добрићево, 2017.  

3 

2.6 Пројекат одводње оборинских вода из порте  Манастира Завала, 2017. 3 
2.7 Пројекат обнове зграде Кола српских сестара у Бањалуци, 2017. 3 
2.8 Пројекат обнове школе Манастира Завала, 2017. 3 
2.9 Пројекат обнове Цркве Успења Пресвете Богородице у Лугу, 2018. 

 
3 

Д3 Чланство у стручним жиријима у земљи (чл. 22, став 17.)  
3.1 Члан стручног жирија за избор  идејног рјешење заштитне конструкције над 

римским мозаицима на археолошком локалитету Скелани, Комисија за 
очување националних споменика БиХ, Сарајево 2016. 

2 

Д4 Остале професионалне активности на Универзитету и ван 
Универзитета које доприносе повећању угледа Универзитета (чл. 22, 
став 22.) 

 

4.1 Појединачни план управљања за упис на Листу свјетске баштине-Некропола 
са стећцима Гребнице, Радмиловића Дубрава, село Баљци, Општина Билећа, 
2015. вођа ауторског тима 

2 

4.2 Појединачни план управљања за упис на Листу свјетске баштине- 
Некропола са стећцима у Бечанима, Општина Шековићи, 2015. вођа 
ауторског тима 

2 

4.3 Појединачни план управљања за упис на Листу свјетске баштине- 
Некропола са стећцима Поткук у Битуњи, Општина Берковићи, 2015. вођа 
ауторског тима 

2 

4.4 Појединачни план управљања за упис на Листу свјетске баштине- 
Некропола са стећцима Лубурића поље, Кошутица, Општина Соколац, 2015. 
вођа ауторског тима 

2 

4.5 Појединачни план управљања за упис на Листу свјетске баштине- 
Некропола са стећцима Калуфи у Крековима, Општина Невесиње, 2015. 
вођа ауторског тима 

2 

4.6 Појединачни план управљања за упис на Листу свјетске баштине- 
Некропола са стећцима Гвозно, Општина Калиновик, 2015. вођа ауторског 
тима 

2 

4.7 Појединачни план управљања за упис на Листу свјетске баштине- 
Некропола са стећцима на локалитету Мрамор (Црквина) у Врбици, 
Општина Фоча, 2015. вођа ауторског тима 

2 

4.8 Појединачни план управљања за упис на Листу свјетске баштине- -
Некропола са стећцима Ченгића бара, Општина Калиновик, 2015. вођа 
ауторског тима 

2 
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4.9 Појединачни план управљања за упис на Листу свјетске баштине- - 
Некропола са стећцима Борак, Општина Рогатица, 2015. вођа ауторског 
тима 

2 

4.10 Periodic Report for Implementation of World Heritage Convention for Mehmed 
pasha Sokolović Bridge in Višegrad, 2009-2018, focal point 
(Периодични извјештај о имплементацији Конвенције о свјетском насљеђу 
за Мост Мехмед паше Соколовића у Вишеграду, 2009-2018.) 

2 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  73 
 
 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ЗА НАУЧНО/ИМЈЕТНИЧКУ, ОБРАЗОВНУ И  
СТРУЧНУ ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА НАКОН ПОСЉЕДЊЕГ ИЗБОРА 

189 
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II. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
На конкурс објављен у дневном листу Глас Српске 12. децембра 2018. године, за избор 
наставника за ужу научну област Заштита и ревитализација градитељског насљеђа, се 
пријавио један кандидат,  др Милијана Окиљ, дипл.инж.арх.   
 
Кандитаткиња је бирана у звање вишег асистента 2010. године, а у звање доцента 19. јуна 
2014. године. Стекла је искуство на пољу научно/умјетничке, образовне и стручне 
дјелатности које је бодовано, након посљедњег избора, са 189 бодова (научна/умјетничка 
дјелатност 54 бода, образовна дјелатност 62 бода, стручна дјелатност 73 бода) .  
Објавила је више научних и стручних радова, учествовала на више међународних 
конференција, радионица и семинара, члан је више домаћих и међународних стручних 
организација и удружења и добитник више награда и признања. Њени радови су излагани 
на међународним изложбама. Focal point је за спровођење Конвенције о свјетском 
насљеђу. 
Анализирајући достављени конкурсни материјал, на основу увида у научно-
истраживачки, образовни и стручни рад и на основу напријед наведених чињеница може 
се закључити да др Милијана Окиљ, доцент, испуњава све потребне услове предвиђене 
Законом о високом образовању Републике Српске (члан 77.) за избор у звање ванредног 
професора што подразумијева да: 
-је провела један изборни период у звању доцента; 
-је објавила седам научних радова из области за коју се бира у научним часописима и 
зборницима са рецензијом; 
-је аутор монографије и коаутор двије научне књиге; 
-је била ментор за степен другог циклуса; 
-има већи број стручних радова и активности (руководилац шест међународних 
пројеката...). 
Предлажемо Наставно-научном вијећу Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета 
у Бањој Луци  и Сенату Универзитета у Бањој Луци да се др Милијана Окиљ, доцент 
изабере у звање ванредног професора за ужу научну област Заштита и ревитализација 
градитељског насљеђа. 

У Бањој Луци, јануар 2019. године 
 
 Потпис чланова комисије 

 
1. др Амир Пашић, редовни професор, Архитектонски факултет Универзитета у 

Сарајеву, ужа научна област Историја и теорија архитектуре и очување 
градитељског насљеђа- предсједник 

 
                                                     _____________________________________ 

 
2. др Миленко Станковић, редовни професор, АГГФ УНИБЛ,  

                                   ужа научна област Архитектонско пројектовање-члан 
 

                                                     ____________________________________ 
 

3. др Радивоје Динуловић, редовни професор, ФТН Универзитета у Новом Саду,  
                                        ужа научна област Сценска архитектура, техника и дизајн-

сценска архитектура и техника-члан 
 

_________________________________________ 


