


 
а) др Миленко Станковић, редовни професор, ужа научна област Архитектонско 
пројектовање, Универзитет у Бањој Луци - Архитектонско-грађевинско-геодетски 
факултет, предсједник; 

б) др Маја Милић Алексић, доцент, ужа научна област Архитектонско пројектовање,  
Универзитет у Бањој Луци - Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, 

     члан; 
в) др Ана Никезић, доцент, ужа научна област Архитектонско пројектовање, 
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, члан. 

 

Пријављени кандидати: 
1. др Огњен Шукало, дипл.инж.арх. 

II. ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Огњен (Миладин и Богољубка) Шукало 
Датум и мјесто рођења: 15.02.1985. године, Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-

грађевинско-геодетски факултет 
Радна мјеста:  асистент (2009-2013.)  

 виши асистент (од 2013. и данас) 
  Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-
грађевинско-геодетски факултет 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

 

 
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Архитектонски факултет Универзитета у 

Београду 

Звање: Инжењер архитектуре – B.Arch. 

Мјесто и година завршетка: Београд, 2006. год. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 9.18 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Архитектонски факултет Универзитета у 

Београду  

Звање: Дипломирани инжењер архитектуре – 
M.Arch. – усмерење Архитектура 

Мјесто и година завршетка: Београд, 2008. год. 

Наслов завршног рада: Није достављен 
Научна/умјетничка област (подаци 
из дипломе): 

усмерење Архитектура 
Податак „усмерење Архитектура“преузет из 



Уверења о завршеним дипломским 
академским студијама. 

Просјечна оцјена: 9.88 

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

Београду 

Мјесто и година одбране докторске 
дисертације: 

 
Београд, 2016. год. 

Назив докторске дисертације: Концептуални односи и модели 
контекстуалних интеграција пермакултуре и 
архитектуре породичне куће 

Научна/умјетничка област (подаци 
из дипломе): 

Архитектура  
Податак „Доктор наука-
архитектура“преузет из Уверења о 
одбрањеној дисертацији 

Просјечна оцјена: 9.89 
Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, година 
избора) 

Универзитет у Бањој Луци,  Архитектонско-
гређевинско-геодетски факултет, 

 Асистент, архитектонско 
пројектовање, 2009. год.  

 Виши асистент, архитектонско 
пројектовање, 2013. год. 

 
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини (Члан 
19/15) 
Шукало, О. (2012.) „Слике простора: процеси језичког и просторно-визуалног 
преношења“ у IV међународни симпозијум студената докторских студија из области 
грађевинарства, архитектуре и заштите животне средине PhIDAC 2012, (Ниш, 
септембар 2012. стр. 157-163) 
Шукало О., (2011.), „Еколошки контексти архитектонских и урбанистичких 
историја“. Архитектура и урбанизам, грађевинарство,  геодезија – јуче, данас,сутра 
(Бања Лука, децембар 2011. стр.103-110),  Бањалука: Универзитет у Бањoј Луци, 
Архитектонско-гређевинско-геодетски факултет. (ISBN:  978-99955-667-7-7) 

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

Прегледни научни рад у часопису међународног значаја или поглавље у 
монографији истог ранга (Члан 19/11) 
Šukalo, O., Stupar, D., Malešević, M.  (2017). „Typifying the Subtle: Аrchitectural design 
framework for achieving qualities of place in Banja Luka’s open public spaces“. Facta 
Universitatis  Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 15, No 2, 2017., pp. 251-264, 



DOI: 10.2298/FUACE170321019S, UDC 72.0, (ISNN 0354-4605 Print; ISNN 2406-
0860 Online)                                                                                                                      ...[10]   
Abstract: „Place  stands as one of the most fundamental categories of thought and existence, far surpassing 
the mere location and spatial volume of events, memories and future projections. In the field of architecture - in 
cites, in landscapes, in dwelling settings – „place  has come to denote a specific set of qualities, not always 
and not easily acquired, especially with the advent of abstract concept of „space  forwarded and favoured by 
Modernism. „Place , with all its multidimensional aspects and many generative forces is not easy to 
intentionally arrive at through design. This paper explores and proposes an initial typology of potential 
„places  among open public spaces of Banja Luka, aiming to systematize the most prevalent lines of place-
building. This systematization should provide future architectural designs within these (mostly incomplete) 
local contexts with a framework of guidelines and notes capable of illustrating the possibilities of (ambiental) 
completion. Through typological criteria that speak about “modes of spatial definition”, “position within city 
structure” and “programmatic designations” seven (out of total twelve possible) types are recognized and 
their respective cases individually examined. 
Šukalo, O. (2016). „Conceptual narratives, ecological heeds, social purposes and subjective 
ends of natural building movement“. Facta universitatis - series: Architecture and Civil 
Engineering, vol. 14, No 2, 2016, pp. 201-221,. DOI: 10.2298/FUACE1602201S,  UDC 
72:502 (ISSN 0354-4605 Print, ISNN 2406-0860 Online)                                                ...[10]  
Abstract: Architecture built in materials colloquially named ‘natural’ represents one of the most autonomous 
and most iconic branches of building practices with high ecological considerations (i.e. ‘green building’). 
However, specific character of this architecture, its broad, consistent and coherent approach has seldom been 
assessed. This research pinpoints broadest conceptual, social and political positions of Natural Building 
movement – an informal movement. Conditions are determined in which these positions have been formed, 
together with reasons for which these practices have been ignored in scopes of dominant architectural 
discourses. Special attention is given to cultural and geographical origins (North America’s northwestern 
coast and its high arid continental Southwest), to integration of ethical, esthetical and lived experience, and 
finally to transformations of specialization, authorship and division of labour. Closing parts of the paper also 
offer examination and illustration of general range of explored phenomena. For this aim two specific 
architectural approaches are analyzed: Oregon Cob and Earthship, as well as findings and illustrations from 
construction of small experimental building constructed by the author in Bosnia and Herzegovina. 
Šukalo, O. (in press) „Thinking sustainability: shifting back the 'shifting baseline'“, in 
Kosanović, S.,  Fikfak, A., Anguillari, E. (Еds.) Reviews of sustainability and resilience of 
the built environment for education, research and design (Series), Vol. 1 Sustainability, 
Resilience and the Built Environment, Delft, NL: TUDelft Open Publishing. 
                                                                                                                                              ...[-] 
Рад није прошао све фазе публиковања, тј. монографија још увијек није публикована. 
Abstract: The chapter explores the broadest conceptual frame-of-reference of issues related to sustainability, 
before any specific architectural design and urban planning solutions are considered. The main argument is 
that narrow disciplinary solutions contribute very little if overall systemic complexity is not grasped, greater 
continuum of required practices understood and dominant narratives challenged – up to a point of abstention 
from building, instead of mere improvement of (energy) performances. The text first explores the dim term of 
‘sustainability’, its connotations, use and politics, proceeding to the notion of sustainability by introducing the 
wide scope of its complexity. The city and building activity are briefly viewed through the lens of ecology and 
environmental history. The discussion further continues to present material, ecological and systemic limitations 
and constraints of the energy, land use (primarily agriculture), climate and economy. Thinking through 
probabilities and scenarios of different socio-environmental outcomes is illustrated on the example of 
Holmgren’s ‘future scenarios’, while solutions are structured through hierarchy of technical, strategic and 
cultural. Finally the syndrome of ‘shifting baseline’ (propensity to view current or recently known state of 
environment as normal) is discussed and regenerative power of overall design is speculated. 
Научни рад на научном скупу међународног значаја штампан у цјелини (Члан 
19/15) 
Stupar, D., Šukalo, O., Milić-Aleksić, M. (2017). „Redesigning Comfort“ in Bijedić, Dž., Џ. 



Krstić-Furundžić, A., Zečević, M. (Еdѕ.) Book of Conference Proceedings of 4th 
International Academic Conference Places and Technologies 2017:  Keeping up with 
technologies in the context of urban and rural synergy. 8-9.6.2017. pp. 695-704. Sarajevo, 
Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu (ISBN: 978-9958-691-56-0) 
                                                                                                                                              ...[5]   
Abstract: The Aim of this research is to point to new discourses in the comfort theory, and also to redefine the 
notion of comfort and position of it in relation to the discipline of architecture, as seen through the prism of its 
historical and social multilayeredness. Originally understood as spiritual support, the meaning of the notion of 
comfort changed through history and grew in complexity, only to acquire its current status as a highly complex 
phenomenon, one that implies a satisfactory relation between the human body and the environment, which is 
incorporated in the models of the popular consumer culture on the one hand, and technological 
standardisation models on the other. The conventional comfort theory, in its reliance on standards and 
technological innovation, defines comfort as a universal product originating in space itself. In this paper, the 
socio-cultural, psychological and spatial aspects of comfort are pointed out, and possibilities are opened up to 
redefine this understanding, possibly also the comfort theory, and expand them to incorporate the qualitative 
dimensions of architectural spaceArchitecture, that dwells between the quantitative and qualitative, can be the 
key discipline capable of operating between the material and the experienced on behalf of comfort, and create 
real physical spaces with a strong existential dimension of humanity. 

Malešević, M., Šukalo, O., Živanović, I. (2017). „Spatial, technological and stylistic 
patterns of production of the built environment in Bosnia and Herzegovina“ in Bijedić, Dž., 
Џ. Krstić-Furundžić, A., Zečević, M. (Еdѕ.) Book of Conference Proceedings of 4th 
International Academic Conference Places and Technologies 2017:  Keeping up with 
technologies in the context of urban and rural synergy. June 8-9 2017. pp. 135-143. 
Sarajevo, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu (ISBN: 978-9958-691-56-0) 
                                                                                                                                             ...[5] 
Abstract: Review of spatial, technological and stylistic patterns in the architecture of Bosnia and Herzegovina 
inevitably entails contextual review of tradition and continuity/discontinuity of development of our built 
environment. Considering that in the literature there are no unifying narratives about the transformation of the 
built environment in `Bosnia and Herzegovina in the last one hundred and fifty years, this issue becomes a 
challenge for any researcher. This paper will discuss the transformation of the above mentioned patterns in 
relation to crucial historical "turning points", as well as ideological and cultural aspects, which are these 
"turning points" caused. The first major changes in the architecture of Bosnia and Herzegovina were formed as 
a result of the collision of Oriental and Western European concept of life. With the arrival of Austro-
Hungarian authorities in Bosnia and Herzegovina, the oriental spatial principles also atrophy, and 
increasingly come to expression cultural and spatial West European politics. After the collapse of the Austro-
Hungarian monarchy, and the formation of the Kingdom of Yugoslavia, also appear the new design paradigm. 
In accordance with the division of the new state to nine provinces called banovinas, which were named after 
the river basins, also functioned and discourses of architecture that were supposed to highlight regional 
varieties in order to strengthen the cultural identity of the new, constructed, regional units. In a period of rapid 
industrialization after the World War II, spatial concepts are also industrialized. The need for rapid and 
economical construction led to the neglect of specific physical and cultural aspects. With the transition into the 
new millennium, this trend is, it can be said, fully configured, intensified only with quasi-style formal patterns. 
So we are witnessing today of increasing level of phenomena "urbanalization" of built environment in Bosnia 
and Herzegovina, and architectural practice in which dominate pseudo-traditional patterns. 

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 (Члан 20/13)  



Реализован архитектонски пројекат – експериментална зграда од природних материјала 
(Пријаковци, Бања Лука),  публикован у часопису Архитектон (Београд),  у оквиру конкурса 
„Портфолио 33/33“ који је бирао и афирмисао 33 архитекта млађе генерације (до 33 године). 
Архитектон, бр. 18, мај/јун/јул 2013, стр. 70-71.                                                                         ...[4]   
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 34,00 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
Огњен Шукало учествује у настави од априла 2009. године на Архитектонско-грађевинско-
геодетском факултету Универзитета у Бањој Луци. Као асистент (од 2009. год.) изводи 
практичну наставу на предметима првог циклуса Архитектонско пројектовање 3, 
Архитектонско пројектовање 4, Историја архитектуре и насеља 1, Историја архитектуре и 
насеља 2 (обавезни предмети), Форма и обликовање, Традиционални материјали (изборни 
предмети), као и на предмету другог циклуса Теорија форме. 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора  
Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
Виши асистент на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету Универзитета у 
Бањалуци од 2013. године на обавезним предметима првог циклуса: 

- Архитектонско пројектовање 3 
- Архитектонско пројектовање 4 
- Архитектонско пројектовање 5 
- Архитектонско пројектовање 6  

Изорни предмети првог циклуса:  
- Традиционални материјали 

Предмети другог циклуса: 
- Простори и пејзажи воде 

Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице,  
едукација у иностранству)  (Члан 21/10) 
Тутор на међународној љетњој школи „Bio-Based Student Pavillion”, Сарајево,  12-20. август 
2017. год.   .                                                                                                                                      ...[3]   
Тутор на међународној љетњој школи „Bio-Based Student Pavillion”, Сарајево,  09-22. 
септембар 2016. год.                                                                                                                        ...[3]   
Нерецензирани студијски приручници (скрипте, практикуми,...) (Члан 21/17): 
Станковић, М., Ступар Д., Милановић Д., Шукало О., Живановић И.,  (2013.) АП4-
Вишепородично становање - приручник, Бањалука, Копирница Архитектонско-гређевинско-
геодетског факултета.                                                Члан 23, '...50% предвиђених бодова'   ... [1,5]   
Станковић, М., Ступар Д., Милановић Д., Живановић И., Шукало О. (2013.) Приручник за 
предмет АП3-Породично становање, Бањалука: Копирница Архитектонско-гређевинско-
геодетског факултета.                                                Члан 23, '...50% предвиђених бодова'   ... [1,5] 
Шукало, О. (2013.) АП4-Вишепородично становање - практикум, Бањалука: Копирница 
Архитектонско-гређевинско-геодетског факултета.                                                                  ... [3] 
Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса (Члан 21/18) 



Сараднички рад на менторству завршних радова првог циклуса: 
 Наташа Радаковић, Центар за урбану пољопривреду у Бањој Луци, ментор проф. др 
Драган Милашиновић 

 Марија Боројевић, Центар урбане пољопривреде у Костајници, ментор проф. др 
Драган Милашиновић 

 Саша Зечевић, Центар за урбану пољопривреду у Бањалуци, ментор проф. др Драган 
Милашиновић 

 Срђана Попадић, Центар за развој села, ментор проф. др Драган Милашиновић 
 Немања Бабић, Модул, мобилност и млади – концепт примјене модуларне градње као 

алтетивни систем рјешавања социјал-стамбених питања у Босни и Херцеговини. 
 Миле Мићић, Архитектонска сценографија анимираног филма „У шуми“. ментор доц. 
др Марина Радуљ.                                                                                                           ... [-] 

Менторство кандидата за учешће студената у културном животу у иностранству 
(Члан 21/21) 
Живановић, И., Ступар, Д., Малешевић, М., Шукало, О.  (aутори, координатори и ментори) 
Responsive house, међународнa радионицa, 8.-12.07. 2014. АГГФ Универзитета у Бањој Луци.      
.                                                                                 Члан 23, '...75% предвиђених бодова'   ... [1,5] 
Борић, М., Папаз, Д. „'Кадрирање' –Идејни урбанистички и архитектонски пројекат Оазе за 
вјенчања, дворац Рошано, Умбрија“, конкурсно рјешење за међународни студентски конкурс 
Young Architect Competition – Wedding Oasis и студентски рад представљен на 26. 
Међународном салону урбанизма, Ниш, 08-15.11.2017. Ментори: доц. др Марина Радуљ, в. 
асист. Анита Милаковић, в. асист. др Огњен Шукало.                                                          ... [2] 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 15,50 
 

Члан 25. Правилника: Вредновање наставничких способности за наставнике и 
сараднике који су изводили предавања на Универзитету у Бањој Луци 
Према студентској анкети о квалитету наставе у зимском семестру академске 2013/2014. 
године Кандидат је оцјењен  збирном оцјеном 3,94 за извођење вјежби на на предмету 
Архитектонско пројектовање 3 
Према студентској анкети о квалитету наставе у љетњем семестру академске 2014/2015. 
године Кандидат је оцјењен  збирном оцјеном 4,01 за извођење вјежби на на предмету 
Архитектонско пројектовање 4 
Према студентској анкети о квалитету наставе у љетњем семестру академске 2014/2015. 
године Кандидат је оцјењен  збирном оцјеном 4,76 за извођење вјежби на на предмету 
Традиционални материјали                                                 Укупна просјечна оцјена ...4,24 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 8,00 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата (прије последњег избора/реизбора)  

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
Превод изворног текста (за живе језике) у облику студије, поглавља или чланка; 
превод или стручна редакција превода стручне монографске књиге (Члан 22/15) 
Превод текста: Валтер Бењамин (Walter Benjamin), „Е. Осман или Барикаде“ у Петар Бојанић, 
Владан Ђокић et al.. (уред.) (2011.) Мислити град, Београд, Архитектонски факултет, стр. 52-
54. Превод: Шукало, О., Гужвић М., Глишић, Д. 

Превод текста: Бенџамин Ворд Ричардсон (Benjamin Ward Richardson), „Higija, град здравља“ 
у Петар Бојанић, Владан Ђокић et al.. (уред.) (2011.) Мислити град, Београд, Архитектонски 



факултет. стр. 55-68. Превод: Боројевић, Д., Томашевић, Ж., Шукало, О. 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора)  

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

Стручна књига издата од домаћег издавача (Члан 22/2) 
Живановић И., Ступар Д., Малешевић М., Шукало О.(2014).  RESPONSIVE HOUSE: 9 
oglednih modela odgovarajuće, uzvratne, pune razumijevanja, osjetljive i odgovorne kuće. 
Бањалука: Универзитет у Бањалуци, Архитеконско-грађевинско-геодетски  факултет (ISBN 
978-99955-752-6-7), 124 стрaнице.                          Члан 23, '...75% предвиђених бодова'  ... [2,25] 
Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту 
(Члан 22/12) 
Чланство у стручним жиријима у земљи (Члан 22/17)    
Члан међународног жирија на студентском конкурсу у оквиру пројекта Student Pavilion, 
Сарајево 2015. год.                                                                                                                         ... [1] 
Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
 доприносе повећању угледа Универзитета (Члан 22/22): 
Учешће у реализацији Еразмус+ пројекта „Креирање мреже лабораторија знања за одрживу и 
отпорну животну средину“ (Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient 
Environment / KLABS) на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету Универзитет у 
Бањој Луци, у својству сталног члана институционалног тима за реализацију Пројекта.     ... [2]  
Чланство у научном одбору, 3rd Green Design Conference, Mостар, 4-7. октобар 2017. год.  ... [2]   
Šukalo, O. „Sustainable Edification: Natural Materials and Subjective Pursuits in Building Process“, 
Учешће са постером, публиковано у књизи извода радова; S.ARCH, International Conference 
with Exhibition; Belgrade 2014;                                                                                                       ... [2]  
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 10,25 

 

Рекапитулација 
 

Члан 19. и 20. Правилника ..............34,00 
Члан 21. Правилника .......................15,50 
Члан 25. Правилника .........................8,00 
Члан 22. Правилника .......................10,25 

                                            Укупно бодова:67,75 
 

III.   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 

На Конкурс за избор наставника на ужу научну област Архитектонско пројектовање 
који је, на основу Одлуке Сената Универзитета под бројем 01/04-2.3249/17., објављен 
на сајту Универзитета и у дневним новинама Глас Српске дана 08.11.2017., пријавио 
се један кандидат, др Огњен Шукало дипл.инж.арх. 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је установила да је кандидат доставио 
неопходну документацију која је предвиђена Конкурсом. Комисија је након 
разматрања достављеног конкурсног материјала вредновала кандидата према 
Правилнику о поступку и условима избора наставника (Чланови 18, 19, 20, 21, 22. и 
25.). Утврђено је да кандидат др Огњен Шукало, дипл.инж.арх. у укупном збиру 
научно/умјетничке, образовне и стручне дјелатности за ужу научну област 




