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Образац - 1

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ФАКУЛТЕТ: 

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

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке:
Одлука Сената Универзитета у Бањој Луци, број 01/04-2.3117/18 од дана 08.11.2018.
године, о расписивању Конкурса за избор у наставничка и сарадничка звања, на основу 
приједлога за расписивање конкурса Наставно-научног вијећа Архитектонско-
грађевинско-геодетског факултета.

Ужа научна/умјетничка област:
Грађевински материјали и конструкције

Назив факултета:
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Број кандидата који се бирају
1 (један)

Број пријављених кандидата
2 (два)

Датум и мјесто објављивања конкурса:
14.11.2018. године, дневни лист ''Глас Српске'', web страница Универзитета у Бањој Луци
http://unibl.org/sr/vesti/2018/11/konkurs-za-izbor-nastavnika-i-saradnika-na-univerzitetu-u-
banjoj-luci

Састав комисије:
На 18. редовној сједници Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског 
факултета Универзитета у Бањој Луци, одржаној дана 16.10.2018. године, донесена је



2 
 

одлука, број: 14/3.1685-1/18, о именовању Комисије по расписаном Конкурсу за 
разматрање конкурсног материјала и писање Извјештаја за избор у звање сарадника за ужу 
научну област Грађевински материјали и конструкције, у саставу: 

а) предсједник – доц. др Гордана Броћета, дипл. инж. грађ. – доцент; уже научне 
области: Грађевинске конструкције и Грађевински материјали и технологија бетона, 
Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет;  

б) члан – проф. др Мато Уљаревић, дипл. инж. грађ. – ванредни професор, ужа 
научна област Геотехника, Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-
геодетски факултет;  

в) члан – проф. др Драган Милашиновић, дипл. инж. грађ. – редовни професор; 
ужа научна област: Техничка механика у грађевинарству, Универзитет у Новом 
Саду, Грађевински факултет Суботица. 

 

Пријављени кандидати: 
1. Свјетлана Влашки,  дипл. инж. грађ. – мастер инжењер енергетске ефикасности, 

обновљивих извора енергије и заштита животне средине  
2. мр Младен Слијепчевић, дипл. инж. грађ. 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци: 
Име (име оба родитеља) и презиме: Свјетлана (Здравко и Новка) Бањац 
Датум и мјесто рођења: 25.06.1990. године,  Сарајево 
Установе у којима је био запослен: - PROCONTROL д.о.о. Бања Лука, 2013-2014 

- EKO dozvola д.о.о. Бања Лука, од 2014 
Радна мјеста: - Пројектант сарданик, 2013-2014 

- Пројектант, одговорни пројектант, од 2014 
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- 

  

б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-

грађевински факултет Бања Лука, грађевински 
одсјек 

Звање: Дипломирани инжењер грађевинарства 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2013 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,63 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Државни Универзитет у Новом Пазару 
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Звање: Мастер инжењер енергетске ефикасности, 
обновљивих извора енергије и заштите 
животне средине 

Мјесто и година завршетка: Нови Пазар, 2015 

Наслов завршног рада: Мјере санације објеката употребом 
савремених грађевинских материјала ради 
повећања енергетске ефикасности 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Енергетска ефикасност, обновљиви извори 
енергије и заштита животне средине 

Просјечна оцјена: 9,08 

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, година 
избора) 

- 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 

Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава сврстаних по категоријама из члана 19. или 
члана 20.) 
Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту (чл.19, ст.20): 

• П. Гверо – координатор испред Универзитета у Бањој Луци, Љ. Прерадовић, Б. 
Антуновић, Д. Гајић, М. Станковић Д. Штрбац, С. Влашки – сарадници  са 
Aрхитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци, TEMPUS 
PROJECT JPCR 530194-2012 ENERESE – „Master academic studies Energy Efficiency, 
Renewable Energy Sources and Environmental impacts“, носилац пројекта Државни 
универзитет у Новом Пазару.   

   (према чл.23. т.4. 30% предвиђених бодова) 

0,30·3 бод = 0,90 бодова 
Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту (чл.19, ст.22) 

• Д. Арнаутовић Аксић, М. Буразор, Н. Делалић, Д. Гајић, П. Гверо, Џ. Кадрић, М. Котур, 
Е. Салиховић, Д. Тодоровић, Н. Загора, сарадници Е. Алић, Б. Братић, Е. Чаушевић, Е. 
Ивковић, А. Кецман, Н. Кујовић, М. Пећанин, М. Пупчевић, Е. Сарић, Д. Савановић, Д. 
Штрбац, С. Влашки, „Типологија стамбених зграда Босне и Херцеговине“, GIZ, 2016. 

   (према чл.23. т.4. 30% предвиђених бодова) 
0,30·1 бод = 0,30 бодова 
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•  Б. Антуновић – координатор пројекта, Љ. Прерадовић, М. Станковић, П. Гверо, Д. Гајић, 
Д. Ступар, А. Јанковић, Д. Штрбац, М. Пећанин, С. Влашки – сарадници,  
„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“, Архитектонско-
грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци, 2015  

 (према чл.23. т.4. 30% предвиђених бодова) 
0,30·1 бод = 0,30 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 1,50 бодова 
 
г) Образовна дјелатност кандидата 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по категоријама из 
члана 21.) 
 

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

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  0 бодова 
 
д) Стручна дјелатност кандидата 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора  
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
- 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора)  
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

Стручни рад у часопису међународног значаја (чл. 22, ст. 4) 
• С. Влашки, „Use of Broms’s method and Finite difference method in the dimensioning of 
piles for foundation pit insurance”, Водећи национални часопис – I категорије код 
Министарства науке и технологије Републике Српске „Архив за техничке науке”, стр: 65-
72, Бијељина, Босна и Херцеговина, новембар 2014, ISSN 1840-4855, UDK: 624.131.2, DOI: 
10.7251/afts.2014.0611.065V, COBISS.RS-ID 4573208 
Abstract: Implementation of major construction projects thanks are due to the technological development of 
materials and equipment to perform. Development of equipment for piles, allowed this type of structure a large 
application, as in the system of basic structural elements, as well as providing (temporary or permanent) 
construction site. Influences on the pile construction, since the purpose is very different. In the case that they are 
intended to ensure the construction work area, the dominant influence of lateral pressure or horizontal load. Just 
such an example will be processed in this paper with a tendency to show the dependence of the results on the choice 
of calculation methods of calculation. 

 

Абстракт: Имплементација великих грађевинских пројеката захваљујући технолошком развоју материјала 
и опреме за извођење. Развој опреме за пилоте, као и обезбјеђење привременог или сталног градилишта. 
Утицаји на конструкцију пилота, јер је сврха веома различита. У случају да су намијењени за осигурање 
грађевинског радног подручја, доминантан утицај бочног притиска или хоризонталног оптерећења. Управо 
такав пример ће се обрадити у овом раду са тенденцијом да се покаже зависност резултата од избора 
обрачунских метода израчунавања. 
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  КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: Стручни рад у часопису међународног значаја 
4,00 бода 

Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа (чл. 22, ст. 5) 
•   С. Влашки, „Шипови у функцији осигурања темељне јаме”, X међународни научно-
стручни скуп „Савремена теорија и пракса у градитељству”, стр: 427-437, Бања Лука, 
Босна и Херцеговина, мај 2014,  ISBN 978-99955-630-9-7, COBISS.RS-ID 4262424 

Абстракт: Осврћући се кроз период развоја грађевинарства, можемо увидјети колико je са свих аспеката 
оно напредовало, дајући нам нове техолологије, материјале, законе. Проучавајуђи начине темељења 
објеката, можемо закључити како се све више употребљавају шипови, као један вид темељења, a као 
посљедица превелике стишљивости тла и мале носивости. Како су конструкције шипова у функцији 
заштите темељних јама, углавном изложене бочном оптерећењу, у раду ђу дати примјер анализе 
конкретне темељне јаме осигуране шиповима, Бромс-овом методом. A самим резултатима показујем како 
вриједности параметара тла (коефиицијент постељице, угао унутрашњег трења...) утичу на резултате и 
колико je битан правилан одабир истих. 

НЕ ПОСТОЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ, НИТИ ЈЕ ДОСТАВЉЕНА ПОТВРДА 
3,00 бода 

• С. Влашки, „Field testing the energy efficiency of family house in Gradiska”,2nd 
International Conference on Education, Culture and Identity „ICECI’15”, стр: 781-790, 
Сарајево, Босна и Херцеговина, октобар 2015, ISBN 978-9958-896-25-5, COBISS.BH-ID 
23118854 
Abstract: Today the world is facing two major energy problems. The first is the lack of energy and uncertainty in 
supply, and the second problem is enviormental pollution and climate change caused by excessive irrational energy 
consumption. Therefore, inrecent years the energy efficiency of buildings has been gaining greater importance. In 
this paper was done to measure energy efficiency and identification of the energy of the individual residential 
building in the town of. The obtained annual energy required is qh nd = 169.58 kWh/m2a which according to the 
Regulation on conditions, contents and the process of issuing certificates on the energy performance of buildings 
classified examined building in energy class E. The resulting energy class is very low for this type of object, but the 
results were as expected, given that the building was built 34 years ago, and they are not used for insulating 
materials thermal insulation. 

 
Абстракт: Свијет се данас суочава са два велика енергетска проблема. Први је недостатак енергије и 
несигурности у снабдевању, а други проблем је загађење животне средине и климатске промене узроковане 
прекомјерним нерационалним трошењем енергије. Стога, током последњих неколико година, енергетска 
ефикасност зграда добија већи значај. У овом раду спроведено је мјерење енергетске ефикасности и 
идентификација енергије индивидуалне стамбене зграде у граду. Добијенa потребна годишња енергија је qh 
nd = 169.58 kWh/m2a, која према Регулационим условима, садржају и поступку издавања сертификата о 
енергетским карактеристикама зграда класификује испитивану зграду енергетском класом Е. Добијена 
енергија класе је веома ниска за овај тип објекта, али су резултати очекивани с обзиром да је зграда 
саграђена пре 34 године, а нису кориштени изолационих материјали за топлотну изолацију. 

НЕ ПОСТОЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ, НИТИ ЈЕ ДОСТАВЉЕНА ПОТВРДА 
3,00 бода 

• С. Влашки, Д. Штрбац, „Испитивање топлотних губитака кроз фасадне отворе 
примјеном инфрацрвене термографије”, Научно-стручна конференције са међународним 
учешћем „СФЕРА 2015 - Обликовање и технологије архитектонских отвора, стр: 79-84, 
Мостар, Босна и Херцеговина, новембар 2015 

Индустријска примјена инфрацрвене термографије је почела средином шездесетих година 20. вијека. Ова 
метода је значаја због брзог мјерења стања топлотних губитака грађевине приликом енергетских 
прегледа. Управо ова метода се користи за испитивање енергетске ефикасности фасадних отвора 
(омотача) Вртића Колибри у Бањој Луци како би се ооткриле термичке неправилности на омотачу 
грађевине, на постојање изолацијских недостатака, присуство влаге или пропуштање зрака (термички 
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мостови, оштећења фасада, одређивање подручја са повећаном влагом). Сам поступак термографског 
прегледа подразумјева снимање ИЦ камером, софтверску обаду снимака (термограма) те израду 
термографског извјештаја за вртић. Након испитивања предлажу се мјере санације ради повећања 
енергетске ефикасности објекта. 

НЕ ПОСТОЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ, НИТИ ЈЕ ДОСТАВЉЕНА ПОТВРДА 
3,00 бода 

•  Д. Штрбац, С. Влашки, М. Пећанин, „Оправданост уградње соларних панела на 
породичним кућама у БиХ”, 4. међународна конференција „САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА 
У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016”, стр: 909-918, Суботица, Србија, април 2016, ISBN 978-86-
80297-63-7, UDK: 621.383.51(497.6), DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.092,  
Абстракт: 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 обновљивих извора енергије. Соларни уређаји могу радити дуги низ година, уз врло 
мало трошкова за њихово одржавањe, након пуштања у рад. Тако да су након почетне инвестиције, 
оперативни трошкови одржавања соларне електране изузетно ниски у односу на постојеће изворе енергије. 
Технологија израде соларних панела се све више усавршава, а као резултат тога нуди се велик избор врста 
ових панела, а самим тим и отвореније могућности у архитектонском смислу. Примјери и искуства других 
земаља показују да и државе са лошијим соларним предусловима од БиХ озбиљно користе Сунчеву енергију. 
Такође, економски показатељи су повољни, са становишта смањене потрошње електричне енергије. У раду 
је приказан соларни систем на породичној кући на подручју Бања Луке, који се користи за гријање и 
загријавање потрошне воде. Након уградње соларних панела, са еконономског становишта, власници су 
смањили потрошњу електричне енергије за око 20%, у односу на класичан систем гријања и загријавања 
топле воде. Треба нагласити да се систем пројектује да задовољи дефинисане потребе у мјесецу децембру, 
који има најмању осунчаност током године, док ће у љетним периодима обезбиједити и до четири пута 
већу производњу топлотне енергије. 

НЕ ПОСТОЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ, НИТИ ЈЕ ДОСТАВЉЕНА ПОТВРДА 
3,00 бода 

•  С. Влашки, Д. Штрбац, М. Пећанин, „Анализа предшколске установе Колибри“, 4. 
међународна конференција „САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016”, 
стр: 919-927, Суботица, Република Србија, април 2016, ISBN 978-86-80297-63-7, UDK: 
502.171, DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.093 
Абстракт: Рад приказује анализу резултата енергетског прегледа проведеног у склопу пројекта 
“Енергетска ефикасност и комфор предшколских установа”. Пројекат проводи стручни тим испред 
Архитектонко-грађевинско-геодетског факултета, Универзитета у Бањој Луци. Студија обухвата 
техничко вредновање енергетске ефикасности постојећих енергетских компоненти објекта, као што су 
омотач зграде, системи гријања, вентилације и климатизације. У оквиру студије проводи се вредновање 
потрошње енегије зграде у стварним условима рада, дефинисање описа мјера за повећање енергетске 
ефикасности (ЕЕ мјере). Одабрани објекат анализиран је у циљу процјене тренутног стања и одређивања 
енергетског разреда зграде, те дефинисања најучинковитијих мјера за повећање енергетске ефикасности. 

НЕ ПОСТОЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ, НИТИ ЈЕ ДОСТАВЉЕНА ПОТВРДА 
3,00 бода 

•  С. Влашки, Д. Штрбац, „Analysis Of Thermal Bridges In Order To Increase Energy 
Efficiency Of Buildings”, The 2nd International Conference „IUSGC 2016”, Сарајево, Босна и 
Херцеговина, април 2016 
Абстракт: Термички мост се јавља када је топлотна изолација прекинута материјалом који је слаб 
изолатор. Термички мостови су стварни проблем који изазива значајне топлотне губитке и дозвољава 
настанак плијесни, потенцијално изазивајући озбиљне здравствене проблеме и оштећење зграде. Због тога 
је неопходно приликом пројектовања објеката пажљиво размотрити критичну тачку зграде у којој је 
могуће појављивање термичких мостова, тако да се у овој фази проблем рјешава. Овај рад анализира 
термичке мостове вртића "Марија Мазар" у Бања Луци помоћу инфрацрвене термографије (ИЦ). 
Одређивање топлотних губитака (мостова) са инфрацрвеном термографијом такође представља један од 
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првих корака ка повећању енергетске ефикасности зграде. Записи показују да температура конструкције 
прелази граничну вредност у многим тачкама. Ово истраживање је значајно јер показује постојање 
термичких мостова који су значајни за зграду, а који се реконструишу како би се повећала енергетска 
ефикасност. 

НЕ ПОСТОЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ, НИТИ ЈЕ ДОСТАВЉЕНА ПОТВРДА 
3,00 бода 

Рад у зборнику радова са националног стручног скупа (чл. 22, ст. 6): 
• Д. Штрбац, С. Влашки, „Анализа топлотних мостова ради повећања енергетске 
ефикасности”, „Енергетска ефикасност ЕНЕФ 2015”, Бања Лука, Босна и Херцеговина, 
октобар 2015, ISBN 978-99955-46-23-6 
Абстракт: Рад се бави проблемом топлотних мостова, узроцима који доводе до њихове појаве и 
посљедицама. Такође, у раду се анализирају топлотни мостови Вртића „Марија Мажар“у Бањој Луци 
примјеном инфрацрвене термографије.  

РЕФЕРЕНЦА НАВЕДЕНА У БИБЛИОГРАФИЈИ, АЛИ НИЈЕ ДОСТАВЉЕН ПРИМЈЕРАК 
БИБЛИОГРАФСКЕ ЈЕДИНИЦЕ (ДОСТАВЉЕН САМО ГОРЕНАВЕДЕНИ АБСТРАКТ). 

0 бодова 
Референце наведене у Библиографији, које нису категорисане Правилником о поступку и 

условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци – Рад на 
студентском скупу са међународним учешћем. 

•  Б. Баћић, С. Влашки, М. Уљаревић, „Реализација пројеката у зонама могућих 

клизишта“, 5. Научно-стручни скуп „Студенти у сусрет науци са међународним учешћем 

СТЕС 2012“, Бања Лука, Босна и Херцеговина, 2012 

РЕФЕРЕНЦА НАВЕДЕНА У БИБЛИОГРАФИЈИ, АЛИ НИЈЕ ДОСТАВЉЕН ПРИМЈЕРАК 
БИБЛИОГРАФСКЕ ЈЕДИНИЦЕ. 

0 бодова 

•  Б. Баћић, С. Влашки, М. Уљаревић, „Анализа стабилности косина“, 5. Научно-стручни 

скуп „Студенти у сусрет науци са међународним учешћем СТЕС 2012“, Бања Лука, Босна 

и Херцеговина, 2012 

РЕФЕРЕНЦА НАВЕДЕНА У БИБЛИОГРАФИЈИ, АЛИ НИЈЕ ДОСТАВЉЕН ПРИМЈЕРАК 
БИБЛИОГРАФСКЕ ЈЕДИНИЦЕ. 

0 бодова 

•  С. Влашки, Б. Баћић, Н. Лукић, „Истражни радови у функцији планске документације“, 
VII регионални конгрес геотехнолошких факултета  „ГЕОРЕКС 2013“, стр: 193-201, 
Осијек, Хрватска, мај 2013, ISBN 978-953-6962-35-8 

Абстракт: У реализацији објеката, сходно просторно - планској документацији, свједоци смо, нерјетко 
"изненадних", непожљних ефеката покретања земљаних маса. Јасно је да је проблем у нивоу и обиму 
геотехничких истраживања за предметну локацију. Управо овај рад бави се потребним, нивом и обимом 
геотехничких истражних радова у функцији планираних пројеката. Анализирајући ефекте хазарда и ризика 
покретања земљаних маса, а у свјетлу прихватања - неприхватања истих за реализацију пројекта, указује 
се на неопходан обим геотехничких истражних радова и анализа, као подлоге у функцији усвајања 
просторно - планске документације 

0 бодова 

Референце наведене у Библиографији, које нису категорисане Правилником о поступку и 
условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци – Чланак у 
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студентском часопису. 
• А. Ковић, М. Мићић, С. Бркић, С. Влашки, „Како теорија изгледа у пракси? - 
Градилиште Јеврејског културног центра”, Часопис студената Архитектонско - 
грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци „МОСТ”, стр: 36-40, Бања Лука, 
Босна и Херцеговина,  јун 2013, ISSN: 2303-467X 

0 бодова 
• С. Влашки, „Лоши примјери употребе шипова”, Часопис студената Архитектонско - 
грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци „МОСТ”, стр: 61, Бања Лука, Босна и 
Херцеговина,  јун 2013, ISSN: 2303-467X 

0 бодова 
• С. Влашки, „Банка у стаклу”, Часопис студената Архитектонско - грађевинског 
факултета Универзитета у Бањој Луци „МОСТ”, стр: 46-47, Бања Лука, Босна и 
Херцеговина,  јануар 2015, ISSN 2303-467X 

0 бодова 
Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту (чл. 22, ст. 12): 

• С. Влашки – процјенитељски/консултатнски уговор за независне експерте, „Испитивање 
грађевинских прописа из области енергетске ефикасности у Републици Српској“, Deutsche 
Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (Giz) Gmbh, октобар – децембар 2014 

1,00 бод 
• С. Влашки – процјенитељски/консултатнски уговор за независне експерте, „Израда 
националне енергетске типлогије стамбених зграда у Босни и Херцеговини“, Deutsche 
Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (Giz) Gmbh, фебруар – април 2016 

1,00 бод 

•  А. Ошап – главни пројектант, Д. Здјелар – одговорни пројектант конструктивне фазе, С. 
Влашки – сарадник конструктивне фазе,   

ГЛАВНИ  ПРОЈЕКАТ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ЗАНАТСКОГ ОБЈЕКТА – 

КЛАОНИЦА СТОКЕ МАЛОГ КАПАЦИТЕТА У ДЕМИРОВЦУ У КОЗАРСКОЈ ДУБИЦИ 

К.Ч. БР. 699/2, УПИСАНО У П.Л. БР. 6 К.О. ДЕМИРОВАЦ, Наручилац: Бабић Милан, 

ЕКОдозвола д.о.о, Бања Лука, октобар 2014 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

•  Н.Присташ – главни пројектант, Д. Здјелар – одговорни пројектант конструктивне фазе, 

С. Влашки – сарадник конструктивне фазе,   
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ЕКОНОМСКОГ ОБЈЕКТА (ФАРМА БРОЈЛЕРА) 

НА К.Ч. БР. 2072/1, К.О. ГОРЊИ СМРТИЋИ, ОПШТИНА ПРЊАВОР, Наручилац: 

Живанић Велислав, ЕКОдозвола д.о.о, Бања Лука, новембар 2014 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

• Н.Присташ – координатор пројекта, Д. Здјелар – одговорни пројектант конструктивне 

фазе, С. Влашки – сарадник конструктивне фазе, 

ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА за легализацију помоћног објекта за тор свиња – 

Прњавор, Наручилац: Лебурић Борис и Бранка, ЕКОдозвола д.о.о, Бања Лука, децембар 



9 
 

2014 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

•  С. Влашки – сарадник,  
ПРОЈЕКАТ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ ПРОСТОРА, фабрика „МИРА“ а.д. Приједор, децембар 

2014 
НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 

0 бодова 
• Д. Здјелар – главни пројектант грађевинске фазе, С. Влашки – сарадник грађевинске 

фазе, 

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА (КУЋА ВИНЧИЋ) НА 

К.Ч. БР. 3345/3, К.О. ГОРЊИ СМРТИЋИ, ОПШТИНА ПРЊАВОР, Наручилац: Винчић 

Тихомир, ЕКОдозвола д.о.о, Бања Лука, април 2015 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

•  С. Влашки – сарадник,  
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ТУРИСТИЧКОГ АПАРТМАНА У КОТОРУ , Пр+1+Пк, Црна Гора, 

фебруар 2015 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

•  Д. Здјелар – главни пројектант грађевинске фазе, С. Влашки – сарадник грађевинске 

фазе,  

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ за легализацију изведених радова и наставак радова на изградњи 

стамбено-пословног комплекса за производњу погребне опреме на к.ч. 1242/3, 1242/11 и 

1242/12, К.О. Гламочани, Општина Лакташи - ОБЈЕКАТ 1, Наручилац: Дражан Бунић, 

ЕКОдозвола д.о.о, Бања Лука, март 2015 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

•  Д. Здјелар – главни пројектант грађевинске фазе, С. Влашки – сарадник грађевинске 

фазе,  

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ за легализацију изведених радова и наставак радова на изградњи 

стамбено-пословног комплекса за производњу погребне опреме на к.ч. 1242/3, 1242/11 и 

1242/12, К.О. Гламочани, Општина Лакташи - ОБЈЕКАТ 2, , Наручилац: Бунић Дражан, 

ЕКОдозвола д.о.о, Бања Лука, март 2015 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

•  Д. Здјелар – главни пројектант грађевинске фазе, С. Влашки – сарадник грађевинске 

фазе,  

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ за легализацију изведених радова и наставак радова на изградњи 
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стамбено-пословног комплекса за производњу погребне опреме на к.ч. 1242/3, 1242/11 и 

1242/12, К.О. Гламочани, Општина Лакташи - ОБЈЕКАТ 3, Наручилац: Бунић Дражан, 

ЕКОдозвола д.о.о, Бања Лука, март 2015 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

•  Д. Здјелар – главни пројектант грађевинске фазе, С. Влашки – сарадник грађевинске 

фазе, 

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ за легализацију изведених радова и наставак радова на изградњи 

стамбено-пословног комплекса за производњу погребне опреме на к.ч. 1242/3, 1242/11 и 

1242/12, К.О. Гламочани, Општина Лакташи - ОБЈЕКАТ 4, Наручилац: Бунић Дражан, 

ЕКОдозвола д.о.о, Бања Лука, март 2015 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

•  Д. Здјелар – главни пројектант грађевинске фазе, С. Влашки – сарадник грађевинске 

фазе,  

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ за легализацију изведених радова и наставак радова на изградњи 

стамбено-пословног комплекса за производњу погребне опреме на к.ч. 1242/3, 1242/11 и 

1242/12, К.О. Гламочани, Општина Лакташи - ОБЈЕКАТ 5, Наручилац: Бунић Дражан, 

ЕКОдозвола д.о.о, Бања Лука, март 2015 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

•  Д. Здјелар – главни пројектант грађевинске фазе, С. Влашки – сарадник грађевинске 

фазе,  

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ за легализацију изведених радова и наставак радова на изградњи 

стамбено-пословног комплекса за производњу погребне опреме на к.ч. 1242/3, 1242/11 и 

1242/12, К.О. Гламочани, Општина Лакташи - ОБЈЕКАТ 6, Наручилац: Бунић Дражан, 

ЕКОдозвола д.о.о, Бања Лука, март 2015 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

•  Н. Присташ – главни пројектант, Д. Здјелар – одговорни пројектант конструктивне фазе, 

С. Влашки – сарадник конструктивне фазе, 
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ за изградњу котловнице са цистернама за плин за потребе 

производње рибље и сточне хране к.ч. бр.611/1К.о Ратковац, Наручилац: АД Губер 

Сребреница, ЕКОдозвола д.о.о, Бања Лука, април 2015 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

• Д. Здјелар – одговорни пројектант конструктивне фазе, С. Влашки – сарадник 

конструктивне фазе, 

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ за изградњу МХЕ "СТУДЕНА 2" у насељу Криваја,на земљишту 

означеном као к.ч. 1241/1 (стари премјер) К.О. Бијело Бучје и к.ч. 860/1 (стари премјер) 
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К.О. Угодновић, инсталисане снаге 0,249 МW, оптина Теслић, Наручилац: УНИТАС д.о.о. 

Теслић, ЕКОдозвола д.о.о, Бања Лука, март 2015 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

• Д. Здјелар – одговорни пројектант грађевинске фазе, С. Влашки – сарадник грађевинске 

фазе, ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ за изградњу производног објекта на дијелу земљишта 

означеном као к.ч.бр. 801/1 и 801/10 (н.п.) К.О. Челинац Доњи у Челинцу, Наручилац: 

IRON TECH д.о.о. Челинац, ЕКОдозвола д.о.о, Бања Лука, мај 2015 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

•  С. Влашки – сарадник,  
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ за изградњу  МХЕ „ГОРЊИ ЗАЛУКОВИК 2“ НА РИЈЕЦИ 

СТУДЕНИ ЈАДАР, ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ 0,35 МW, ОПШТИНА ВЛАСЕНИЦА, мај 

2015 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

•  С. Влашки – сарадник,  
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ за изградњу МХЕ „ШТЕДРИЋ“ на ријеци Штедрић општина 

Милићи , јун 2015 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

•  Д. Здјелар – главни пројектант грађевинске фазе, С. Влашки – сарадник грађевинске 

фазе,  

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ за изградњу стамбеног објекта,спратности П, на земљишту 

означеном као к.ч.бр.457/6 КО Пресначе, Бања Лука, Наручилац: Дакић Станко, 

ЕКОдозвола д.о.о, Бања Лука, јул 2015 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

•  Д. Здјелар – главни пројектант грађевинске фазе, С. Влашки – сарадник грађевинске 

фазе,  

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ за изградњу МХЕ Црквина, снаге 249 kW на ријеци Црквена, 

општина Теслић, Наручилац: ТЕСЛА д.о.о. Кладањ Доњи, Модрича, ЕКОдозвола д.о.о, 

Бања Лука, новембар 2015 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

•  Д. Здјелар – главни пројектант грађевинске фазе, С. Влашки – сарадник грађевинске 

фазе,  

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ за изградњу МХЕ Ситонија, снаге 249 kW на потоку Тисовача, 

општина Градишка, Наручилац: Аћимовац Александар, ЕКОдозвола д.о.о, Бања Лука, 
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новембар 2015 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

•  Д. Здјелар – главни пројектант грађевинске фазе, С. Влашки – сарадник грађевинске 

фазе,  

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ за изградњу МХЕ Голубача, снаге 249 кW, општина Градишка, 

Наручилац: Станивуковић Александар, ЕКОдозвола д.о.о, Бања Лука, новембар 2015 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

•  Д. Здјелар – главни пројектант грађевинске фазе, С. Влашки – сарадник грађевинске 

фазе,  

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ за изградњу индивидуалног стамбеног објекта на к.ч. 2275/2 КО 

Бања ВРУЋИЦА, Општина Теслић, Наручилац: Станивуковић Александар, ЕКОдозвола 

д.о.о, Бања Лука, април 2016 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

•  Љ. Вукојевић – главни пројектант грађевинске фазе, С. Бањац – сарадник грађевинске 

фазе,   

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ за изградњу МХЕ Крушево Брдо, снаге 249 kW, општина Котор 

Варош, Наручилац: Аћимовац Александар и Станивуковић Александар, ЕКОдозвола д.о.о, 

Бања Лука, октобар 2016 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

•  Љ. Вукојевић – главни пројектант грађевинске фазе, С. Бањац, С. Славнић, М.Тица – 
сарадници грађевинске фазе, 

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ за изградњу МХЕ ВИГОШТА 2, снаге 249 kW, општина Котор 

Варош, Наручилац: ДСМ ЕЛЕКТРУС д.о.о. Котор Варош, ЕКОдозвола д.о.о, Бања Лука, 

октобар 2016 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

•  Љ. Вукојевић – главни пројектант грађевинске фазе, С. Бањац, С. Славнић, М.Будишић 
– сарадници грађевинске фазе, 

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ за изградњу МХЕ ВИГОШТА 1, снаге 249 kW, општина Котор 

Варош, Наручилац: ППА д.о.о. Бања Лука, ЕКОдозвола д.о.о, Бања Лука, јануар 2017 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

•  С. Влашки – сарадник,  
Пројекат изградње ротирајућег ресторана у склопу хотела “ТОРНИК“ Златибор, 

ПРОцонтрол д.о.о, јануар 2017 
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НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

•  Љ. Вукојевић – главни пројектант грађевинске фазе, С. Бањац, С. Славнић – сарадници 

грађевинске фазе,  

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ за изградњу МХЕ ДЕМИЋКА, снаге 249 kW, општина Котор Варош 

Наручилац: ДСМ ЕЛЕКТРУС д.о.о. Котор Варош, ЕКОдозвола д.о.о, Бања Лука, април 

2017. 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

•  Љ. Вукојевић – координатор пројекта, Љ. Вукојевић – главни пројектант грађевинске 

фазе, С. Бањац, С. Славнић – сарадници грађевинске фазе,  
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ за доградњу,реконструкцију и надоградњу постојећег пословног 

објекта 5 и изградњу надстрешнице у оквиру постојећег комплекса за производњу 

погребне опреме, Гламочани, општина Лакташи, Наручилац: Бунић Дражан, ЕКОдозвола 

д.о.о, Бања Лука, јул 2018. 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

•  С. Влашки – сарадник, 

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ изградње сјеверног крила Клиничког центра БАЊА ЛУКА, 

ПРОцонтрол д.о.о. 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

•  С. Влашки – сарадник, 

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ конструкције амбуланте породичне медицине Јаворани, општина 

Кнежево, ПРОцонтрол д.о.о. 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

•  С. Влашки – сарадник, 

БИМ МОДЕЛОВАЊЕ_ПРОЈЕКАТ конструкције ЈЗУ болница Источно Сарајево_ КРИЛО 

Б, ПРОцонтрол д.о.о. 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

•  С. Влашки – сарадник, 

Пројекат уклањања постојећег објекта „Сјеверно крило“ у склопу комплекса Клиничког 

центра Бања Лука, ПРОцонтрол д.о.о. 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 
0 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 24,00 бодова 
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ЗБИРНА ТАБЕЛА 

Кандидат Категорија Бодови 

Свјетлана Влашки 

Бодови од просјечне 
оцјене са I и II циклуса  

87,20 

Научна дјелатност 1,50 
Образовна дјелатност 0,00 
Стручна дјелатност 24,00 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 112,70 

 

Други кандидат 

 

Име (име оба родитеља) и презиме: Младен (Момир и Нада) Слијепчевић 
Датум и мјесто рођења: 19.06.1981. године, Добој 
Установе у којима је био запослен: - „АРС Инжењеринг“ д.о.о., Бања Лука 

- Архитектонско-грађевинско-геодетски 
факултет Универзитета у Бањој Луци 

Радна мјеста: - Одговорни пројектант 
- Архитектонско-грађевинско-геодетски 
факултет - асистент на предметима 
Конструктерско инжењерство 2, Металне 
конструкције 1, Дрвене конструкције, Металне и 
дрвене конструкције, Металне конструкције 2, 
Спрегнуте конструкције, Специјалне металне 
конструкције, Лијепљене ламелиране 
конструкције, Специјалне дрвене конструкције, 
Санација дрвених, челичних и зиданих 
конструкција, Пројектовање система за дојаву и 
гашење пожара, Грађевинске мјере заштите од 
пожара, Анализа ризика у процесу доношења 
одлука, Енергетски ефикасни и еколошки 
грађевински материјали 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- 

 
б) Дипломе и звања: 

 

Основне студије 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-

грађевински факултет Бања Лука, грађевински 
одсјек 

а) Основни биографски подаци: 
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Звање: Дипломирани инжењер грађевинарства 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2006 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,08 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитета у Бањој Луци, Архитектонско-

грађевински факултет Бања Лука 
Звање: Магистар техничких наука из области 

грађевинарства 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2017 

Наслов завршног рада: Анализа утицаја попречног концентрисаног 
оптерећења на танкозидне носаче – Patch loading 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Грађевинске конструкције 

Просјечна оцјена: 10,00 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: - 

Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

- 

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

- 

Просјечна оцјена: - 
 
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
- 

Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодoва сврстаних по категоријама из члана 19. или 
члана 20.) 

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини (чл. 19, ст. 15): 
•  Г. Броћета, М. Малешев, В. Радоњанин, М. Слијепчевић, Д. Зрнић, „The influence of 
aggregate types on the concrete fire resistance“, 1st International Symposium K-FORCE 2017, 
стр: 304-310, Нови Сад, Србија, септембар 2017, ISBN 978-86-6211-109-8, COBISS.SR-ID 
316903431 
Abstract: The paper presents the basic principles and methods for calculating concrete structures exposed to fire in 
accordance with European regulations, and describes the development of degradation of concrete in the function of 
temperature increase. It has been shown that the choice of applied types of aggregates and additions has a significant 
effect on the concrete fire resistance. In this sense, it was concluded that the concrete with dolomite aggregates, 
limestone aggregates, recycled aggregates of brick, tile and granulated slag, have an advantage in comparison with 
the aggregates with higher quartz content. 

Абстракт: У раду су приказани основни принципи и методе прорачуна бетонских конструкција изложених 
пожару у складу са европским прописима и описан развој деградације бетона у функцији повећања 
температуре. Показано је да избор примјењених типова агрегата и додатака има значајан утицај на 
отпорност на пожар у бетону. У том смислу, закључено је да бетон са доломитним агрегатима, 
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кречњачким агрегатима, рециклираним агрегатима од опеке, цријепа и гранулиране шљаке има предност у 
односу на агрегате с већим садржајем кварца. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ПОТВРДИ:  Scientiffic paper (Научни рад) 
(према чл.23. т.3. 50% предвиђених бодова) 

0,50·5 бод = 2,50 бодова 
•  М. Слијепчевић, Р. Вукомановић, Г. Броћета „Stress distribution in concrete chimneys due 
to elevated temperatures“, 1st International Symposium S-FORCE 2018, стр: 280-289, Нови Сад, 
Србија, септембар 2018. ISBN 978-86-6022-093-8, COBISS.SR-ID 325450503 
Abstract: In high industrial reinforced concrete chimneys, there is a constant appearance of high temperatures in the 
interior due to burning gases that are released into the atmosphere. Since the outside temperature of the environment 
is much smaller than the inside temperature, tensile and compressive stresses, which are not negligible, appear in the 
walls of the chimney. Aim of this paper is to show a simplified approach to calculate appearing stresses due to the 
mentioned temperature difference. 

Абстракт: Код високих индустријских армиранобетонских димњака постоји стална појава високих 
температура у унутрашњости услед сагоревања гасова који се испуштају у атмосферу. Пошто је спољашња 
температура околине много мања од унутрашње температуре, у зидовима димњака појављују се напони 
затезања и притиска, који нису занемариви. Циљ овог рада је да прикаже поједностављени приступ за 
израчунавање  ових напрезања због поменуте температурне разлике. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ПОТВРДИ: Scientiffic paper (Научни рад)  
5,00 бодова 

Реализован међународни пројекат у својству сарадника на пројекту (чл. 19, ст. 20) : 

•  Г. Броћета – админстратор пројекта испред Универзитета у Бањој Луци,  М. Слијепчевић 
– администратор пројекта испред Универзитета у Бањој Луци,  Б. Милојевић, Б. Антуновић, 
М. Чворо, А. Борковић, М. Уљаревић, С. Чворо, В. Бабић, Р. Вукомановић, Д. Зрнић, А. 
Регојевић, Б. Ковачевић, В. Савић, С. Боројевић, М. Малиновић, Д. Зељић, Г. Јаковљевић, С. 
Пеулић, Ј. Пажин, Д. Милиновић, Ј. Рожић, С. Ваван – чланови тима, ERASUMS+ PROJECT 
573942-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP „Knowledge FOr Resilient society/ K-FORCE “, 
носилац пројекта Факултет техничих наука у Новом Саду. 

3,00 бода 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                           10,50 бодова 

 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по категоријама из 
члана 21.) 
- 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
Асистент на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету Универзитета у Бањој Луци 
на ужој научној области Грађевинске конструкције на предметима: 
Конструктерско инжењерство 2 (2015-) – I циклус – обавезан предмет 
Металне конструкције 1 (2015-) – I циклус – обавезан предмет 
Дрвене конструкције (2015-) – I циклус – обавезан предмет 
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Металне и дрвене конструкције (2015-) – I циклус – обавезан предмет 
Металне конструкције 2 (2015-) – I циклус – изборни предмет 
Спрегнуте конструкције (2015-) – II циклус – изборни предмет 
Специјалне металне конструкције (2015-) – II циклус – изборни предмет 
Лијепљене ламелиране конструкције (2015-) – II циклус – изборни предмет 
Специјалне дрвене конструкције (2015-) – II циклус – изборни предмет 
Санација дрвених, челичних и зиданих конструкција (2015-) – II циклус – изборни предмет 
Грађевинске мјере заштите од пожара (2018-) – II циклус – изборни предмет 
Пројектовање система за дојаву и гашење пожара (2018-) – II циклус – изборни предмет 
Анализа ризика у процесу доношења одлука (2018-) – II циклус – изборни предмет 
Енергетски ефикасни и еколошки грађевински материјали (2016-) – II циклус – изборни 
предмет 

Други облици међународне сарадња (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству) (чл.21, ст.10): 

• М Слијепчевић, Цертификат о похађању обуке из области пожарног инжењерства, 
управљања ризиком од катастрофалних догађаја и пожара, Дански технички Универзитет, 
Копенхаген, Данска, 12-23.3.2018. 

3,00 бода 
• М Слијепчевић, Цертификат - Тренинг и обука о развоју и примјени Еврокодова, 
Тренутни статус и будући развој Еврокодова у земљама западног Балкана, Агенција за 
стандардизацију и тестирање Чешке републике, Институт за стандардизацију Босне и 
Херцеговине, БАС Сарајево, 29.5.2018 

3,00 бода 
• М Слијепчевић, Цертификат о похађању курса цјеложивотног учења ''Опасне материје'', 
Рударско-геолошко-грађевински факултет, Удружење за противексплозивну заштиту и 
сигурност радне и животне средине – АТЕХ; Tузла, април 2018 

3,00 бода 
Вредновање наставничких способности за наставнике и сараднике који су изводили 

предавања на Универзитету у Бањој Луци (чл.25.) 
• Према студентској анкети о квалитету наставе, за школску 2017/2018 годину, Кандидат је 
оцијењен средњом оцјеном 3,55 за извођење вјежби на предмету – Конструктерско 
инжењерство 2  
 
• Према студентској анкети о квалитету наставе, за школску 2017/2018 годину, Кандидат је 
оцијењен средњом оцјеном 3,83 за извођење вјежби на предмету – Дрвене конструкције 
 
• Према студентској анкети о квалитету наставе, за школску 2017/2018 годину, Кандидат је 
оцијењен средњом оцјеном 4.19 за извођење вјежби на предмету – Металне конструкције 1 
 
• Према студентској анкети о квалитету наставе, за школску 2017/2018 годину, Кандидат је 
оцијењен средњом оцјеном 4.73 за извођење вјежби на предмету – Металне и дрвене 
конструкције 
 
• Према студентској анкети о квалитету наставе, за школску 2017/2018 годину, Кандидат је 
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оцијењен средњом оцјеном 5,00 за извођење вјежби на предмету – Металне конструкције 2 
ЗА ПРОСЈЕЧНУ ОЦЈЕНУ 4,26 – (3,50-4,49) 

8,00 бодова 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                            17,00 бодова 

 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
• Пројекат надоградње антенског стуба Р 50“ Побрђе – Бања Лука 
• Пројекат антенског стуба „АБН 45“ Вукосавље 
• Пројекат антенског стуба „РТРС30“  Требевић – статичка провјера  
• Пројекат антенског стуба „25 ТС“ Сарачица  Бања Лука 
• Пројекат антенског стуба „НТ 15“ Нови Телеком,  Приједор 
• Пројекат антенског стуба „КАРАХУМ“  Сребреник   H = 30,00 m  
• Пројекат антенског стуба „АРС-АРС 20“  Аеродром Б. Лука 
• Пројекат антенског стуба „ХТ“  Орашје   H = 21,40 m 
• Пројекат антенског стуба „МРС 25“            
• Пројекат антенског стуба „МРС 30“            
• Пројекат антенског стуба „МРС 35“        
• Пројекат антенског стуба „МРС 40“ 
• Пројекат полигоналног антенског стуба „25МП1“         
• Пројекат полигоналног антенског стуба „30МП1“ 
• Пројекат полигоналног антенског стуба „30МП1“ 
• Пројекат полигоналног антенског стуба „25МП1-П“            
• Пројекат надоградње антенског стуба – антенски стуб „АРС.С-13“ 
• Пројекат антенског стуба „АРС СМ-72“ Удригово – Лопаре 
• Пројекат антенског стуба „АРС.85“ Козара – Приједор 
• Пројекат проширења и реконструкције трансформаторске станице  
• „ТС 400/220/110/35 кВ Требиње“ – грађевински дио 
• Пројекат трансформаторске станице „ТС 110/10/35 кВ Јања“ – грађевински дио 
• Пројекат трансформаторске станице „ТС 110/10/35 кВ Бања лука 7“ – грађевински дио 
• Пројекат трансформаторске станице „ТС 400/110 кВ Станари“ Станари 
• Пројекат далековода 2 x 110 кВ улаз – излаз у  „БАЊА ЛУКА9“ – грађевински дио 
• Пројекат далековода 2 x 400 кВ улаз – излаз у  „ТС 400/110 кВ“ Станари – грађевински 

дио 
• Пројекат далековода 110 кВ Бањалука 1 – Бањалука 2– грађевински дио 
• Пројекат далековода 110 кВ Брчко 2 – Угљевик – грађевински дио 
• Пројекат далеководног стуба OVERHEAD TRANSMISSION LINE 110 кВ „DE1“ 
• Пројекат далеководног стуба OVERHEAD TRANSMISSION LINE 110 кВ „DE3“ 
• Пројекат далеководног стуба OVERHEAD TRANSMISSION LINE 110 кВ „DE4“ 
• Пројекат реконструкције и санације далековода  ДВ 110 кВ Лакташи – Нова Топола – 

грађевински дио 
• Пројекат реконструкције далековода  ДВ 110 кВ Марковић Поље – Брчко – грађевински 

дио 
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• Пројекат санације далековода  ДВ 110 кВ Босанско Грахово  – Стрмица – Книн – 
грађевински дио 

• Пројекат инфраструктуре базне станице „Аура“ Градишка 
• Пројекат инфраструктуре базне станице „Адмирал“ Бања Лука 
• Пројекат инфраструктуре базне станице „НОВИ  ГРАД“  Оџак  „АРС.Е.1-42“ 
• Пројекат инфраструктуре базне станице  „ХТ  ДОМАЉЕВАЦ“  „АРС.Е.1-42“ 
• Пројекат инфраструктуре базне станице „ТКЦ“  Добој 
• Пројекат инфраструктуре базне станице „ВАТРОГАСНИ ДОМ“ Травник  „К-5“ 
• Пројекат инфраструктуре базне станице „ЈАРЧЕДОЛ“ Сарајево     „АРС-30“ 
• Пројекат инфраструктуре базне станице „ТКЦ“ Шамац 
• Пројекат инфраструктуре базне станице  „МАТИЋИ“ Орашје АРС.Е.1-36 
• Пројекат инфраструктуре базне станице „ЛАМИНЦИ“  Градишка   
• Пројекат инфраструктуре базне станице  „БРЕЗОВО  ПОЉЕ“  Брчко    
• Пројекат инфраструктуре базне станице „ВЕЛИКА ГОМИЛА“  Цазин  „АРС.Е.ББ-36“ 
• Пројекат инфраструктуре базне станице „ВЛАСЕНИЦА ЦЕНТАР“ Власеница 
• Пројекат инфраструктуре базне станице „СТРАТИНСКА“ Бања Лука 
• Пројекат инфраструктуре базне станице „ДОБОЈ ЦЕНТАР“ Добој „АРС – К8“ 
• Пројекат инфраструктуре базне станице „ДОЊИ  ЖАБАР“ Доњи Жабар  „К-13,50“ 
• Пројекат инфраструктуре базне станице „СТАРЧЕВИЦА“  Бања Лука 
• Пројекат инфраструктуре базне станице „БАЊА ВРУЋИЦА“ Теслић   К5 
• Пројекат инфраструктуре базне станице „КАРАНОВАЦ“  Бања Лука    МРС 25 
• Пројекат инфраструктуре базне станице „АГРОМЕХАНИКА“  Приједор    „АРС-К10“ 
• Пројекат инфраструктуре базне станице „ВОДОВОД“  Тузла  „25МП1“ 
• Пројекат инфраструктуре базне станице „МАЛИЧ“ Груде  „АРС.Е.ББ-42“ 
• Пројекат инфраструктуре базне станице „ШУРКОВАЦ“ Приједор   АРС.Е.1-24  
• Пројекат инфраструктуре базне станице „ЧУБРЕН“ Кисељак  АРС.Е.ББ-48 
• Пројекат инфраструктуре базне станице  „ПАПРАТНИЦА“ Жепче   Х = 20 м 
• Пројекат инфраструктуре базне станице „МЕДАКОВО“ Тешањ АРС.Е.1-30 
• Пројекат инфраструктуре базне станице „СТАРИ МАЈДАН“ Сански Мост   
Стручна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа (чл. 22, ст. 5): 
•  С. Павловић, М. Слијепчевић, „Тechno-economic analysis of castellated and solid "I"- 
profiled steel beams in terms of load capacity and serviceability“, Научни sкуп са међународним 
учешћем САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ XIII, стр: 739-747, Бања 
Лука, Босна и Херцеговина, мај 2018,  ISSN 2566-4484, DOI: 10.7251/STP1813739P 
Abstract: Advantages of castellated beams compared to solid steel beams can be significant. They can have up to 50% 
increase of cross section height compared to its original beam from which they were made of, i.e. greater bending 
capacity. Aim of this paper is to show the economic justification of castellated beams compared to solid beams in terms 
of load capacity and serviceability. The spans and loads on simple beam are varied and for a regulated pair (span, 
load), one solid and one castellated beam are determined, whose load capacity and serviceability are satisfied, and 
then their price was compared. Castellated beams are more economical in terms of total weight, but their production 
demands additional costs. Also in this paper, particularities of castellated beams design will be presented, since current 
European regulations (Eurocode 3) do not cover mentioned design methods. 

Абстракт: Предности саћастих у односу на пуне I гредне носаче могу бити значајне. Они могу имати и до 
50% већу висину попречног пресјека у односу на "изворне" носаче од кога су они настали а самим тим и већу 
носивост на момент савијања. Циљ рада је показат економску оправданост саћастих носача у односу на пуне 
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у погледу носивости и функционалности. Варирани су распони и оптерећења на статичком систему просте 
греде те је  за уређени пар (распон, оптерећење) додијељен један пуни и један саћасти носач чија носивост и 
функционалност (угиби) задовољавају а потом се пореде њихове цијене. Саћасти носач је економичнији у 
погледу укупне тежине челика али он захтјева додатне трошкове израде. У раду су приказани специфичности 
прорачуна саћастих носача, будући да они тренутно нису "обрађени" у актуелним европским стандардима 
(Еврокод 3). 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: Professional paper (Стручни рад) 
3,00 бодова 

•  М. Слијепчевић, Р. Вукомановић, М. Малиновић „Cultural heritage and historic buildings 
hazard assessment in bosnia and herzegovina“, 1st International Symposium S-FORCE 2018, стр: 
290-297, Нови Сад, Србија, септембар 2018,  ISBN 978-86-6022-093-8, COBISS.SR-ID 
325450503 
Abstract: Bosnia and Herzegovina has a large number of cultural heritage and historic buildings, which are exposed to 
natural and man-made hazards. A majority of those buildings do not have proper treatment in terms of hazards. In 
order to preserve and take care of our legacy it is important to properly assess and treat it. Aim of this paper is to show 
some examples of recently reconstructed cultural heritage and historic buildings, spanning from single edifices to vast 
sites, which preventive measures on hazards were introduced or do they have them at all, and what steps should be 
taken for future preservation of these kind of buildings and sites. 

Абстракт: Босна и Херцеговина има велики број културних баштина и историјских грађевина које су 
изложене природним и вјештачким хазардима. Већина тих објеката нема адекватан третман у смислу 
хазарда. Да бисмо сачували и водили рачуна о наслеђу, важно је да га правилно проценимо и третирамо. Циљ 
овог рада је да покаже неке примјере недавно реконструисане културне баштине и историјских грађевина, 
које се протежу од појединачних зграда до огромних локација, које су превентивне мјере за хазарде  уведене 
или их уопште имају, те које кораке треба подузети за будуће очување ових врста објеката и локација. 

НЕ ПОСТОЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ, НИТИ ЈЕ ДОСТАВЉЕНА ПОТВРДА 
3,00 бодова 

Рад у зборнику радова са националног стручног скупа (чл. 22, ст. 6) : 
•  А. Јанковић, Д. Гајић, Б. Антуновић, С. Чворо, М. Слијепчевић, „Испитивање топлотне 
изолованости новоизграђеног објекта управе Полиције Дистрикта Брчко“, Научно – стручни 
симпозијум Енергетска ефикасност ЕНЕФ 2017, стр: 15-20, Бања Лука, Босна и 
Херцеговина, новембар, 2017,  ISBN 978-99955-46-27-4 
Абстракт: Термички мост се јавља када је топлотна изолација прекинута материјалом који је слаб 
изолатор. Термички мостови су стварни проблем који изазива значајне топлотне губитке и дозвољава 
настанак плијесни, потенцијално изазивајући озбиљне здравствене проблеме и оштећење зграде. Због тога је 
неопходно приликом пројектовања објеката пажљиво размотрити критичну тачку зграде у којој је могуће 
појављивање термичких мостова, тако да се у овој фази проблем рјешава. Овај рад анализира термичке 
мостове вртића "Марија Мазар" у Бања Луци помоћу инфрацрвене термографије (ИЦ). Одређивање 
топлотних губитака (мостова) са инфрацрвеном термографијом такође представља један од првих корака ка 
повећању енергетске ефикасности зграде. Записи показују да температура конструкције прелази граничну 
вредност у многим тачкама. Ово истраживање је значајно јер показује постојање термичких мостова који су 
значајни за зграду, а који се реконструишу како би се повећала енергетска ефикасност. 

НЕ ПОСТОЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ, НИТИ ЈЕ ДОСТАВЉЕНА ПОТВРДА 
(према чл.23. т.3. 50% предвиђених бодова) 

0,50·2 бода = 1,00 бод 
Реализован национални стручни пројекат у својству руководиоца пројекта (чл. 22, ст. 11): 

•  М. Слијепчевић – координатор пројекта, М. Слијепчевић – главни пројектант 

конструктивне фазе,  

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ 3 вишестамбена објекта у Бијељини, Власеници и Билећи, Наручилац: 

Индустропројект Приједор а.д, HKP Consulting д.о.о, Бања Лука, август 2016 
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 ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 
3,00 бода 

•  М. Слијепчевић – координатор пројекта, М. Слијепчевић – главни пројектант 

конструктивне фазе,   
ГЛАВНИ  ПРОЈЕКАТ монтажне хале у пословној зони Рамићи површине cca 5810m2, 

Наручилац: ELAS metalexport д.о.о, HKP Consulting д.о.о, Бања Лука, јануар 2017. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3,00 бода 

•  М. Слијепчевић – координатор пројекта, М. Слијепчевић – главни пројектант 

конструктивне фазе,   
ГЛАВНИ  ПРОЈЕКАТ стамбеног објекта cca 600m2, насеље чесма Бањалука, Наручилац: 

Травар Душко, HKP Consulting д.о.о, Бања Лука, фебруар 2017. 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 
3,00 бода 

М. Слијепчевић – координатор пројекта, М. Слијепчевић – главни пројектант 

конструктивне фазе,   
ГЛАВНИ  ПРОЈЕКАТ темељне јаме за изградњу стамбено пословног комплекса у Бањалуци, 

Булевар Српске војске, на земљишту означеном к.ч.бр.1624/1 к.о. Бањалука6, Наручилац: 

Градња Плус д.о.о, HKP Consulting д.о.о, Бања Лука, март 2017. 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 
3,00 бода 

•  М. Слијепчевић – координатор пројекта, М. Слијепчевић – главни пројектант 

конструктивне фазе,   
ГЛАВНИ  ПРОЈЕКАТ колективно стамбено пословног објекта 2По+П+5+Пен а к.ч. 

1642/1,1643,1644 К.О. Бањалука, Наручилац: Хидрокоп д.о.о, HKP Consulting д.о.о, Бања 

Лука, април 2017. 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 
3,00 бода 

•  М. Слијепчевић – координатор пројекта, М. Слијепчевић – главни пројектант 

конструктивне фазе,   
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, Спратности 

П+8, на земљишту к.ч.бр.2021, К.О. Бијељина, Наручилац: Шипад Комерц д.о.о,  HKP 

Consulting д.о.о, Бања Лука, април 2017. 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 
3,00 бода 

•  М. Слијепчевић – координатор пројекта, М. Слијепчевић – главни пројектант 

конструктивне фазе,   
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ изградње Полицијске станице лауш у дијеловима насеља Лауш у 

Бањалуци, Наручилац: Град Бања Лука, HKP Consulting д.о.о, Бања Лука, фебруар 2017. 
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ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 
3,00 бода 

•  М. Слијепчевић – координатор пројекта, М. Слијепчевић – главни пројектант 

конструктивне фазе,   
Главни пројекат за изградњу индивидуалног стамбено пословног објекта на к.ч. бр.1869/1 

К.О. Будџак, Наручилац: Гајић Александар, HKP Consulting д.о.о, Бања Лука, јун 2017. 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 
3,00 бода 

•  М. Слијепчевић – координатор пројекта, М. Слијепчевић – главни пројектант 

конструктивне фазе,   
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ стамбено пословног објекта на к.ч.1921 и 1956 к.о. Бањалука, укупне 

површине cca 5690m2, Наручилац: Шуматранс д.о.о, HKP Consulting д.о.о, Бања Лука, август 

2017. 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 
 

3,00 бода 

•  М. Слијепчевић – координатор пројекта, М. Слијепчевић – главни пројектант 

конструктивне фазе,   
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ вишепородичног стамбеног објекта, спратности По+П+3 на земљишту 

означеном као к.ч. 368/1, К.О. Бањалука, Наручилац: Рачић Милан, HKP Consulting д.о.о, 

Бања Лука, октобар 2017. 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 
3,00 бода 

•  М. Слијепчевић – координатор пројекта, М. Слијепчевић – главни пројектант 

конструктивне фазе,   
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ пословног објекта спратности Су+П+3+М на земљишту означеном као 

к.ч. 1804 и 1808/2 К.О. Бањалука VII, Наручилац: Medico S, HKP Consulting д.о.о, Бања Лука, 

децембар 2017. 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 
3,00 бода 

•  М. Слијепчевић – координатор пројекта, М. Слијепчевић – главни пројектант 

конструктивне фазе,   
Главни пројекат за пословни простор колективно стамбено – пословног објекта Спратности 

По+П+4+Пе у Алеји светог Саве, Наручилац: Шекарић Петра, HKP Consulting д.о.о, Бања 

Лука, Јануар 2017. 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 
3,00 бода 

Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту (чл. 22, ст. 12): 
С. Старчевић – координатор пројекта, М. Слијепчевић – главни пројектант конструктивне 
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фазе, 
Санација мостова на каналима, Општина Брод, Наручилац: Јавна установа "Воде Српске", 

Бијељина, HKP Consulting д.о.о, Бања Лука, октобар 2015. 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 

0 бодова 

•  С. Старчевић – координатор пројекта, М. Слијепчевић – главни пројектант конструктивне 

фазе,   

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ за изградњу резервоара  за воду и реконструкцију водоводне мреже на 

подручју Доњег Рибника, Превије и Заблећа, Наручилац: Општина Рибник, HKP Consulting 

д.о.о, Бања Лука, јануар 2016. 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 
1,00 бод 

•  С. Старчевић – координатор пројекта, М. Слијепчевић – главни пројектант конструктивне 

фазе,   

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ за регулацију ријеке Крижевице у опћини Братунац, Наручилац: УНД 

Братунац, HKP Consulting д.о.о, Бања Лука, март 2016. 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 
1,00 бод 

•  С. Старчевић – координатор пројекта, М. Слијепчевић – главни пројектант конструктивне 

фазе,   

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ темељне јаме за потребе изградње стамбено пословног објекта на 

к.ч.1921 И 1956 к.о. Бањалука, Наручилац: Шуматранс д.о.о, HKP Consulting д.о.о, Бања 

Лука, фебруар 2017. 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 
1,00 бод 

•  С. Старчевић – координатор пројекта, М. Слијепчевић – главни пројектант конструктивне 

фазе,   

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ потпорног зида у Бања Луци,на магистралном путу М16 Бањалука-

Градишка, на к.ч.1820/4, Наручилац: Октан Промет д.о.о, HKP Consulting д.о.о, Бања Лука, 

август 2017. 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 
1,00 бод 

•  С. Старчевић – координатор пројекта, М. Слијепчевић – главни пројектант конструктивне 

фазе,   

Израда стручне анализе Регулације корита ријеке Укрине, Наручилац: Општина Дервента, 

HKP Consulting д.о.о, Бања Лука, август 2017. 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 
1,00 бод 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе 
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повећању угледа Универзитета (чл. 22, ст. 22) 
• М Слијепчевић, Члан програмског и организационог одбора семинара “Бетон у 
савременом грађевинарству”, организованог од стране Архитектонско-грађевинско-
геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци, Института за испитивање материјала и 
конструкција Републике Српске и фирме Бинис д.о.о Бања Лука, децембар 2017, у Бањој 
Луци. 

2,00 бодa 
• М Слијепчевић, Члан организационог одбора “Трибина са послодавцима”, организованог 

од стране Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци, 

Установе за стручно образовање одраслих WMTA Бања Лука и Омладинско Комуникативног 

Центра – ОКЦ Бања Лука, март 2018, у Бањој Луци. 

2,00 бодa 
• М Слијепчевић, Члан организационог одбора и предавач на сесији округлог стола на тему 
''Еврокодови у конструктерском грађевинарству'' одржан у оквиру конференције Савремена 
теорија и пракса у градитељству, СТЕПГРАД, 25.5.2018 

2,00 бодa 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                            54,00 бодова 

 

ЗБИРНА ТАБЕЛА 

Кандидат Категорија Бодови 

мр Младен 
Слијепчевић 

Бодови од просјечне оцјене са 
I и II циклуса  

90,80 

Научна дјелатност 10,50 
Образовна дјелатност 17,00 
Стручна дјелатност 54,00 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 172,30 
 
 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

На расписани Конкурс за избор у звање сарадника за ужу научну област Грађевински 
материјали и конструкције, од 14.11.2018. године, пријавила су се два кандидата: 
Свјетлана Влашки,  дипл. инж. грађ. – ма инж. енергетске ефикасности, обновљивих 
извора енергије и заштита животне средине, мр Младен Слијепчевић, дипл. инж. грађ.  

На основу увида у приложену документацију, коју су кандидати поднијели уз пријаве на 

Конкурс, Комисија доноси слиједеће констатације: 

- Кандидат под редним бројем 1. Свјетлана Влашки, завршила је основне aкадемске 
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четворогодишње студије на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету у Бањој 

Луци, Грађевински одсјек, Kонструктивни смјер, са просјечном оцјеном 8,63 и мастер 

академске студије на Државном Универзитету у Новом Пазару, са просјечном оцјеном 

9,08. Кандидат под редним бројем 2. мр Младен Слијепчевић, завршиo је основне 

aкадемске петогодишње студије на Архитектонско-грађевинском факултету у Бањој Луци 

по Закону о универзитету, Грађевински одсјек, Општи смјер, са просјечном оцјеном 9,08.  

- Кандидат под редним бројем 2. мр Младен Слијепчевишћ, завршио је постдипломске 

студије на на Архитектонско-грађевинском факултету у Бањој Луци, смјер Грађевинске 

конструкције, са просјечном оцјеном 10,00 и стекао звање магистар техничких наука из 

области грађевинарства по Закону о универзитету. 

- У погледу научне дјелатности, кандидат под редним бројем 1. Свјетлана Влашки нема 

објављених радова. Кандидат под редним бројем 2. мр Младен Слијепчевић има 

објављена два научна рада. 

- У погледу образовне дјелатности, кандидат под редним бројем  1. Свјетлана Влашки 

нема остварене активности. Кандидат под редним бројем 2. мр Младен Слијепчевић, 

тренутно је у звању асистента на ужој научној области Грађевинске конструкције, 

ангажован на предметима: Конструктерско инжењерство 2, Металне конструкције 1, 

Дрвене конструкције, Металне и дрвене конструкције, Металне конструкције 2, Спрегнуте 

конструкције, Специјалне металне конструкције, Лијепљене ламелиране конструкције, 

Специјалне дрвене конструкције, Санација дрвених, челичних и зиданих конструкција, 

Грађевинске мјере заштите од пожара, Пројектовање система за дојаву и гашење пожара, 

Анализа ризика у процесу доношења одлука, Енергетски ефикасни и еколошки 

грађевински материјали. Учествовао је на усавршавањима у земљи и иностранству, 

везаним за научну област на коју је изабран. У оквиру образовне дјелатности наведени су 

резултати вредновања наставничких способности кроз студентске анкете. 

- У погледу стручне дјелатности, кандидат под редним бројем 1. Свјетлана Влашки има 

објављен један стручни рад у часопису међународног значаја, шест радова са 

међународног стручног скупа. Кандидат под редним бројем 2. мр Младен Слијепчевић је 

прије последњег избора у звање имао шездест и један реализован стручни пројекат у 

својству сарадика на пројекту. Послије посљедњег избора у звање кандидат је објавио три 

стручна рада,  два са међународног стручног скупа, један рад на националнog стручнoг 

скупa, те седамнаест реализованих стручних пројеката, дванаест у својсту координатора и 

пет у својству сарадника на пројекту. Такође, је био члан организационих и програмских 

одбора стручних семинара и трибина, односно сесије округлог стола као професионалне 

активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању угледа 

Универзитета. 

- У складу са чланом 34. Правилника о поступку и условима избора наставника и 
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сарадника на Универзитету у Бањој Луци и на основу оцјене укупне научне, образовне и 

стручне дјелатности кандидата, а везано за ужу научну област за коју је расписан Конкурс, 

прелиминарна листа кандидата пријављених на Конкурс је слиједећа:

1. мр Младен Слијепчевић, дипл. инж. грађ.................................................. 172,30 бодова

2. Свјетлана Влашки, ма инж. енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и

заштита животне средине.............................................................................112,70 бодова

На основу изнесеног Комисија констатује да је прво мјесто на листи заузеo кандидат под 

редним бројем 2. мр Младен Слијепчевић, дипл. инж. грађ, који је остварио највећи број 

бодова. 

У складу са изнесеним чињеницама, Комисија је установила да прворангирани од 
кандидата, мр Младен Слијепчевић, дипл. инж. грађ, испуњава све услове прописане 
Законом о високом образовању Републике Српске, Статутом Универзитета у Бањалуци  и 
Правилником о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у 
Бањалуци, те једногласно предлаже Наставно-научном вијећу Архитектонско-
грађевинско-геодетског факултета и Сенату Универзитета у Бањалуци да мр 
Младена Слијепчевића, дипл инж. грађ. изаберу у звање вишег асистента за ужу 
научну област Грађевински материјали и конструкције, научног поља 
Грађевинарство.

У Бањој Луци, 22.01.2019. године Потпис чланова Комисије:

1. доц. др Гордана Броћета, дипл. инж. грађ. –
доцент – предсједник

2. проф. др Мато Уљаревић, дипл. инж. грађ. –
ванредни професор – члан

3. проф. др Драган Милашиновић, дипл. инж.
грађ. – редовни професор – члан


