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Источном Срајеву, ужа научна област: Хидротермика и термоенергетика – 
члан. 

 

Пријављени кандидати 
 

1. Јован Б. Шкундрић, ма, Машински факултет, Универзитет у Бањој 
Луци 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Јован (Бранко и Јелена) Шкундрић 

Датум и мјесто рођења: 24.03.1975. године, Бања Лука 

Установе у којима је био запослен: Универзитет у Бањој Луци, Машински 
факултет (2011.-) 

Радна мјеста: Асистент, Виши асистент 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Машински 
факултет 

Звање: Дипломирани инжењер машинства 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2011. године 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,08 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Машински 

факултет Бања Лука 

Звање: Мастер енергетског и саобраћајног 
машинства – 300 ECTS 

Мјесто и година завршетка: Рјешење о еквиваленцији раније 
стеченог звања са новим звањем бр. 01-
1337/11 од 23.11.2011. год. 

Наслов завршног рада: Анализа могућности кориштења 
вјетроенергије на бањалучкој регији 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

 
Термотехника и моторизација 

Просјечна оцјена: 9,08 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Универзитет у Нишу, Машински факултет 

Ниш 
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Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

 
Тренутно похађа докторске судије на 
Машинском факултету Универзитета у 
Нишу (2. година) 

Назив докторске дисертације: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

- 

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

- Универзитет У Бањој Луци, Асистент, 
децембар 2010. година  (Одлука бр. 05-
6634-XLII-12.4.4/10 од 28.12.2010. год.); 

- Универзитет У Бањој Луци, Виши 
асистент, јуни 2014. година  (Одлука бр. 
02-04-3.2084-11/14/10 од 19.06.2014. 
год.) 

  

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

 
Научни радови на скуповима међународног значаја, штампани у цјелини (члан 19, 
став 15) 
 

1. З. Н. Миловановић, Д. Кнежевић, А. Милашиновић, С. Думоњић-
Миловановић, Ј. Шкундрић: Анализа потенцијала енергије вјетра на 
локацији планинског гребена Трусина у Републици Српској, Међународна 
Конференција о Електранама, Електране 2012, Друштво термичара Србије, 
Златибор, октобар 2012; 

(5 x 0,75 = 3,75 бодова) 
 

2. Ј. Шкундрић, З. Н. Миловановић: Утицај стандардне девијације брзине на 
ефикасност експлоатације енергије вјетра, Међународна Конференција о 
Електранама, Електране 2012, Друштво термичара Србије, Златибор, октобар 2012 

 
(5 бодова) 

 
3. З. Миловановић, Ј. Шкундрић, Ф. Бегић, Ф. Кулић: Importance and 

potentiality of the "cut-in" speed of wind turbines in the electricity production, 
Proceedings 9th International symposium "Power and process plants" and 4th 
International forum on renewable energy sources, Dubrovnik, September/October 
2010, pp. 134 (8 pages); 

(5 x 0,75 = 3,75 бодова) 
 

4. Ф. Бегић, З. Миловановић, Ј. Шкундрић, Д. Јеремић, Ф. Кулић,. А. Бегић: 
Utilization of adequate inputs and state-of-the-art technologies to revitalize, 

reconstruct or construct thermal power blocks and achieve sustainable 

development, Proceedings 9th International symposium "Power and process plants" 

and 4th International forum on renewable energy sources, Dubrovnik, 
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September/October 2010, pp. 45 (18 pages);  

(5 x 0,3 = 1,5 бодова) 
 

5. З. Миловановић, Д. Кнежевић, А. Милашиновић, С. Думоњић-Миловановић, 
Ј. Шкундрић: Економско-финансијска евалуација пројекта замјене градске 
топлане (ХП) Добој са когенеративном термоелектраном-топланом (ХПП) 
ТП-ХП Добој до краја 2030 (Economic and Financial Evaluation of the Project of 
Replacement of City Heating Plant (HP) Doboj with Co-generation Heat and 
Power Plant (HPP) TP-HP Doboj by the End of 2030), International Conference 
Life Cycle Engineering and Management ICDQM - 2012, Belgrade Serbia, June 
2012, pp. 327- 341 

(5 x 0,75 = 3,75 бодова) 
 

6. З. Миловановић, Д. Кнежевић, А. Милашиновић, С. Думоњић-Миловановић, 
Ј. Шкундрић: Функције управљања термоенергетским постројењем у 
реалном времену, 14th International Conference Dependeability and Quality 
Management ICDQM-2011, Belgrade, Serbia, 2011, стр. 676-685 

 
(5 x 0,75 = 3,75 бодова) 

 
7. З. Миловановић, Д. Кнежевић, А. Милашиновић, С. Думоњић-Миловановић, 

Ј. Шкундрић: Термоенергетска постројења - одржив развој и заштита 
животне средине, 14th International Conference Dependeability and Quality 
Management ICDQM-2011, Belgrade, Serbia, 2011, str. 686-694 

(5 x 0,75 = 3,75 бодова) 
 

8. З. Миловановић, С. Думоњић-Миловановић, Д. Кнежевић, А. Милашиновић, 
Ј. Шкундрић: Нови котловски материјали - предуслов побољшања 
енергетске ефикасности конвенционалних енергетских постројења, 
Савремени материјали 2011 Књига абстраката, Академија науке и умјетности 
Републике Српске, Бања Лука, 2011, стр. 218-219 

 
 (5 x 0,75 = 3,75 бодова) 

 
Научни радови у научним часописима националног значаја (члан 19, став 9) 
 

9. З. Миловановић, Ф. Бегић, М. Самарџић, Д. Јеремић, С. Думоњић-
Миловановић, Ј. Шкундрић: Оптимизација избора микролокације 
термоенергетског постројења "Станари" методом вишекритеријалног 
рангирања, Термотехника, Посебно издање часописа "Термотехника" са 
избором радова са научног скупа "ТЕНОР 2010" - Угљевик, Република 
Српска, БиХ, Год. XXXVII, Бр. 1, 2011., стр. 85-101; 

 
(6 x 0,3 = 2 бода) 
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10. З. Миловановић, Ф. Бегић, М. Самарџић, Д. Јеремић, С. Думоњић-
Миловановић, Ј. Шкундрић: Оптимизација избора микролокације 
термоенергетског постројења методом вишекритеријалног рангирања - 
Теоретске основе,  Термотехника, Посебно издање часописа "Термотехника" 
са избором радова са научног скупа "ТЕНОР 2010" - Угљевик, Република 
Српска, БиХ, Год. XXXVII, Бр. 1, 2011., стр. 29-40 

(6 x 0,3= 2 бода) 
 

11. Д. Јеремић, З. Миловановић, Ф. Бегић, М. Самарџић, С. Думоњић-
Миловановић, Ј. Шкундрић: Експлоатациони показатељи поузданости рада 
термоенергетских постројења,  Термотехника, Посебно издање часописа 
"Термотехника" са избором радова са научног скупа "ТЕНОР 2010" - 
Угљевик, Република Српска, БиХ, Год. XXXVII, Бр. 1, 2011., стр. 53-63 

 
(6 x 0,3 = 2 бода) 

 
12. З. Миловановић, Ф. Бегић, М. Самарџић, Д. Јеремић, С. Думоњић-

Миловановић, Ј. Шкундрић: Оптимизација избора микролокације 
термоенергетског постројења "Станари" методом вишекритеријалног 
рангирања, Термотехника, Посебно издање часописа "Термотехника" са 
избором радова са научног скупа "ТЕНОР 2010" - Угљевик, Република 
Српска, БиХ, Год. XXXВИИ, Бр. 1, 2011., стр. 85-101 

(6 x 0,3 = 2 бода) 
 

13. М. Самарџић, З. Миловановић, Ф. Бегић, Д. Јеремић, С. Думоњић-
Миловановић, Ј. Шкундрић: Проблематика великих ложишта парних 
котлова при сагоријевању угљева ниске калоричне моћи и промјенљивог 
састава минералног дијела,  Термотехника, Посебно издање часописа 
"Термотехника" са избором радова са научног скупа "ТЕНОР 2010" - 
Угљевик, Република Српска, БиХ, Год. XXXVII, Бр. 1, 2011., стр. 103-113 

 
(6 x 0,3 = 2 бода) 

 
14. З. Миловановић, Д. Кнежевић, А. Милашиновић, Ј. Шкундрић, Д. Јеремић, 

М. Самарџић, С. Думоњић - Миловановић: Проблеми експлоатације 
термоенергетских постројенја (ТЕП), Енергија, економија, екологија - ЕЕЕ, 
Лист Савеза енергетичара, Број 1, Год. XII, 2011, стр.112-119 

(6 x 0,3 = 2 бода) 
 

15. С. Думоњић-Миловановић, З. Миловановић, Ј. Јокановић, Ј. Шкундрић: 
Енергетски блокови са ултра супер-критичним параметрима паре  - 
Будућност у области сагоривања угља у лету, Енергија, економија, екологија 
- ЕЕЕ, Лист Савеза енергетичара, Број 1, Год. XII, 2011, стр. 120-124 

 
(6 x 0,75 = 4,5 бодова) 

 
16. З. Миловановић, М. Самарџић, Д. Јеремић, С. Думоњић-Миловановић, Д. 

Кнежевић, А. Милашиновић, Ј. Шкундрић: Ревитализација и модернизација 
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котловског постројења на примјеру реконструкције котловског постројења 
Пп-1000-25-545БТ (П-64-1) у РиТЕ Угљевик, Енергија, економија, екологија 
- ЕЕЕ, Лист Савеза енергетичара, Број 1, Год. XII, 2011, стр. 129-136 

 
(6 x 0,3 = 2 бода) 

 
17. Д. Јеремић, З. Миловановић, М. Самарџић, Ј. Јокановић, С. Думоњић-

Миловановић, Ј. Шкундрић: Режими експлоатације и погонско билансирање 
термоенергетског постројења (ТЕП), Енергија, економија, екологија - ЕЕЕ, 
Лист Савеза енергетичара, Број 1, Год. XII, 2011, стр. 142-149 

(6 x 0,3 = 2 бода) 
 

18. С. Думоњић-Миловановић, З. Миловановић, Ј. Јокановић, Ј. Шкундрић: 

Услови размјене топлоте код енергетских блокова са надкритичним 
параметрима паре, Енергија, економија, екологија - ЕЕЕ, Лист Савеза 
енергетичара, Број 1, Год. XII, 2011, стр. 154-161 

(6 x 0,75 = 4,5 бодова) 
 
Научни радови на скуповим националног значаја, штампани у цјелини (члан 19, став 
17) 

 
19. З. Н. Миловановић, Д. Кнежевић, А. Милашиновић, С. Думоњић-

Миловановић, Ј. Шкундрић: Анализа потенцијала енергије вјетра на 
локацији планинског гребена Трусина у Републици Српској, Међународна 
Конференција о Електранама, Електране 2012, Друштво термичара Србије, 
Златибор, октобар 2012 

(2 x 0,5 = 1 бод) 
 

20. З. Миловановић, Д. Кнежевић, А. Милашиновић, С. Думоњић-Миловановић, 
Ј. Шкундрић: Анализа одржавања и контроле рада магистралног гасовода 
Зворник-Бијељина на етапи разраде и пројектовања, International Conference 
Depedability and Quality Management ICDQM - 2012, Belgrade Serbia, June 
2012, pp. 633- 644; 

(2 x 0,5 = 1 бод) 
 

21. Ј. Шкундрић, З. Н. Миловановић: Осврт на вјетар као обновљив извор 
енергије, 5. Симпозијум, "Рециклажне технологије и одрживи развој", Соко 
Бања, 12-15. септембар 2010.; 

(2 x 0,75 = 1,5 бодова) 
 

22. З. Миловановић, Д. Кнежевић, А. Милашиновић, С. Думоњић-Миловановић, 
Ј. Шкундрић: Анализа одржавања и контроле рада магистралног гасовода 
Зворник-Бијељина на етапи разраде и пројектовања, International Conference 
Depedability and Quality Management ICDQM - 2012, Belgrade Serbia, June 
2012, pp. 633- 644; 

(2 x 0,5 = 1 бод) 
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23. З. Миловановић, Ф. Багић, В. Шијачки-Жеравчић, Г. Бакић, Д. Милановић, Д. 
Кнежевић, А. Милашиновић, М. Самарџић, Д. Јеремић, С. Думоњић-
Миловановић, Ј. Шкундрић: Ремонтне активности на термоенергетским 
постројенјима (ТЕП), Међународна конференција Енергетика и одрживи 
развој - ТЕНОР 2011, Зборник радова, Угљевик, стр. 148-167; 

 
(2 х 0,3= 0,6 бодова) 

 
24. Д. Миловановић, Ф. Багић, В. Шијачки-Жеравчић, Г. Бакић, Д. Милановић, 

Д. Кнежевић, А. Милашиновић, М. Самарџић, Д. Јеремић, С. Думоњић-
Миловановић, Ј. Шкундрић: Ревитализација опреме и постројења на 
термоелектранама, Међународна конференција Енергетика и одрживи развој 
- ТЕНОР 2011, Зборник радова, Угљевик, стр. 168-184; 

(2 х 0,3= 0,6 бодова) 
 

25. З. Миловановић, Ф. Багић, В. Шијачки-Жеравчић, Г. Бакић, Д. Милановић, Д. 
Кнежевић, А. Милашиновић, М. Самарџић, Д. Јеремић, С. Думоњић-
Миловановић, Ј. Шкундрић: Техничка дијагностика термоенергетских 
постројења, Међународна конференција Енергетика и одрживи развој - 
ТЕНОР 2011, Зборник радова, Угљевик, стр. 185-199; 

(2 х 0,3= 0,6 бодова) 
 

Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
 
Научни радови на научним скуповима међународног значаја, штампани у цјелини 
(члан 19, став 15) 
 

2. Z. Milovanović, D. Knežević, S. Dumonjić-Milovanović, J. Škundrić, Maintenance of 
Turbo Generator in Accordance with Monitoring on the Example of TPP Ugljevik with 
Installed Power of 300 MW / Одржавање турбогенератора према мониторингу 
стања на примјеру ТЕ Угљевик инсталисане снаге 300 MW, Proceedings, SIMTERM, 
pp. 635-648, Oct, Sokobanja, 2015. 

Свaки слoжeни тeхнички систeм нoси у сeби вeлику пoтeнциjaлну oпaснoст oд 
мoгућe пojaвe oткaзa и хaвaриja oпaсних пo ширу oкoлину. Узрoци штeтних 
дoгaђaja прeдстaвљajу стoхaстичкe пojaвe, jeр су зaвисни oд низa oдрeђeних aли и 
случajних фaктoрa, чиje дejствo нajчeшћe нe мoжeмo у пoтпунoсти сaглeдaти. 
Прeвeнтивним мjeрaмa нa нeки нaчин плaнирajу сe aктивнoсти сузбиjaњa и мoгућих 
рeaгoвaњa нa oву групу фaктoрa. Пoзнaвaњe и кoришћeњe прoaктивних мeтoдa 
мoнитoрингa турбoгeнeрaтoрa имa тeхничку и eкoнoмску oпрaвдaнoст – мaњи 
брoj зaстoja и вишa прoдуктивнoст oпрeмe. Кaкo би сe oштeћeњa и oткaзи 
турбoгeнeрaтoрa свeли нa нajмaњу мoгућу мjeру и тимe oбeзбиjeдилa висoкa 
пoуздaнoст рaдa oпрeмe, увoђeњe мoнитoрингa стaњa сe рeaлизуje у вишe кoрaкa. 
Meтoдa мoнитoрингa кoje сe кoристe су уjeднo и тeхникe зa прoцjeну нaстaлих 
oштeћeњa, уз прaтeћe идeнтификoвaњe oснoвних узрoчникa (root causes). 
Дeфинисaњe систeмa зa пeриoдичнa испитивaњa и дaљински нaдзoр рeлeвaнтних 
пaрaмeтaрa турбoгeнeрaтoрa oбухвaтa и aдeквaтaн нaчин зa прикупљaњe, чувaњe 
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и aнaлизу вeћeг брoja бaзa пoдaтaкa. Oд њихoвe урeђeнoсти зaвиси и прoцeну 
трeнутнoг стaњa, плaнирaњe зaстoje eлeктрaнe и прoцjeну прeoстaлoг рaднoг вeкa 
мaшинe. Кoнтинуирaним прaћeњeм и aнaлизoм дoбиja сe увид у пoгoнску спрeмнoст 
турбoгeнeрaтoрa, штo oмoгућуje плaнирaњe плaнских зaстoja нa oснoву стaњa 
мaшинe. Oвaквo упрaвљaњe зa рeзултaт имa пoвeћaњe рaспoлoживoсти и 
пoуздaнoсти мaшинa и пoгoнa, смaњeњe трoшкoвa, уз прaтeћe пoвeћaњeм 
eнeргeтскe. У oквиру рaдa дaт je прикaз aлгoритмa двoгoдишњeг мoнитoрингa 
турбoгeнeрaтoрa нa РиTE Угљeвик инстaлисaнe снaгe 300 MW, сa прaтeћим 
рeзyултaтимa извршних диjaгнoстичких испитивaњa. 

 
(5 x 0,75 = 3,75 бодова) 

 
3. Z. Milovanović, M. Laković-Paunović, A. Milašinović, D. Knežević, J. Škundrić, 

Optimization of K-300-240 (LMZ) Steam Turbine Functioning under Changeable 
Operating Conditions within Republika Srpska Electric Power System / Оптимизација 
рада парне турбине К-300-240 (ЛМЗ) у промјенљивим условима рада у оквиру 
електроенергетског система Републике Српске, Proceedings, SIMTERM, pp. 207-
220, Oct, Sokobanja. 2017. 

Радни и топлотни процеси у ступњу парне турбине (акциони и реакциони) 
посматрају се за појединачне и издвојене ступњеве, а за сваки ступањ прорачун је 
изведен за номинални (рачунски) режим, за који се одређује брзина струјања паре, 
дефинишу троуглови брзина, бирају профили и димензије усмјеравајуће и радне 
решетке. Међутим, при промјени оптерећења (протока паре, долази до значајне 
промјене режима рада ступња што се испољава промјеном брзина, реактивности, 
степена корисности ступња, као и других промјена као резултат одступања 
параметара од номиналних (рачунских) вриједности. Промјенљиви режими рада 
имају за резултат и мијењање вриједности осталих погонских параметара 
(промјена брзине, реактивности, протока паре, степена корисности ступња и сл.), 
а рад турбине у таквим условима представља промјенљиви режим рада парне 
турбине. С обзиром да је сигурност у раду један од примарних фактора у току 
експлоатације парних турбина, мора бити обезбјеђена стабилност у раду у свим 
доменима који су предвиђени за рад топлотних парних турбина. Струјање паре 
кроз решетку или ступањ турбине може бити дозвучно и надзвучно, што треба 
благовремено дефинисати јер су процеси струјања различити и поступци за њихов 
прорачун различити и специфични. У оквиру рада дат је примјер анализе варијанти 
регулације на турбинама К-300-240 (ЛМЗ) у оквиру термоенергетских постројења 
Угљевик и Гацко, које раде у оквиру електроенергетског система Републике Српске. 
 

(5 x 0,5 = 2,5 бода) 
 

4. V. Babić, Z. Milovanović, M. Samardzić, Ј. Škundrić, „Optization of Pulverizing 
Facility of Steam Boiler P-64 of 300 MW Block of TPP UGLJEVIK“ / 
Оптимизација рада млинског постројења парног котла П-64 на 300 MW 
блоку у ТЕ Угљевик, Proceeding of International Conference "Power Plants 
2016", November 2016, Zlatibor Serbia, pp. 559-570, Nov, 2016. 

У експлоатацији термоенергетског блока са сагоријевањем угља у лету, 
оптимизација рада млинског постројења, заузима посебно важно мјесто. 
Млинско постројење је значајан дио котловског постројења и директно 
утиче на процес сагоријевања у ложишту котла. Како је процес 
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сагоријевања у ложишту „жариште губитака“ у термоенергетском 
постројењу, то је и оптимизација рада млинског постројења посебно 
значајна за енергетску ефикасност блока у цјелини и његов утицај на 
околину. На рад котловског постројења, најзначајнији утицај има промјена 
квалитета угља. При свакој значајнијој промјени квалитета угља потребно 
је анализирати утицај ове промјене на организацију сагоријевања у 
ложишту. Као посљедица промјене квалитета угља, за процес сагоријевања 
су најбитније промјене: квалитета угљеног праха, распореда угљеног праха 
по етажама горионика, температуре аеросмјеше и брзине аеросмјеше на 
излазу из горионика. Посебно важан се показао утицај организације 
сагоријевања, односно рад млинског постројења, на процес зашљакивања 
ложишта и прљања конвективних грејних површина. Наведене промјене 
поред зависности од појединих показатеља квалитета угља, показују и 
значајну међузависност. Из овог се види сва комплексност изналажења 
најоптималнијег рада млинског постројења. Оптимизација рада млинског 
постројења приказана у овом раду подразумијева одређена мјерења, 
испитивања и подешавања у експлоатацији, а затим и израду карте 
режима рада котла. Циљ је да се установи оптималан режим рада котла, 
односно блока, за дужи временски период у којем се очекује приближно 
константан квалитет угља. Ова оптимизација има посебан утицај на 
повећање безбједности рада и расположивост котла, односно блока у 
цјелини.  

(5 x 0,75 = 3,75 бодова) 
 

5. V. Babić, Z. Milovanović, Ј. Škundrić, V. Тintor, “Preserving Clean Air in the 
Urban Areas by Combusting Wooden Biomass Using Banja Luka as an Example / 
Очување чистог ваздуха у  урбаним подручјима на примјеру спаљивања дрвне 
биомасе Бања Луке”, VI Regional Conference ,,Industrial Energy and 
Environmental Protection in South Eastern European Countries’’, 2017. 

У будућности се може рачунати на све мање расположиве енергије из 
необновљивих извора енергије. За недостајућу енергију потребно је наћи 
замјену интензивирањем коришћења обновљивих извора. На тај начин се 
смањује енергетска зависност, а посебно је значајан утицај на смањење 
глобалног загријавања које је највећим дијелом узроковано емитовањем 
штетних гасова у атмосферу сагоријевањем фосилних горива. Као на 
перспективан обновљиви извор енергије треба рачунати на биомасу. 
Биомаса се сматра неутралним горивом у погледу емисије CO2, као гаса са 
ефектом стаклене баште који има највеће учешће у апсорпцији зрачења, јер 
сагоријевањем биомасе ослобађа се угљеник који представља дио природног 
угљеничног циклуса биљке, тј. угљеник који је апсорбован из атмосфере 
током периода раста биљке. При коришћењу биомасе мора се водити 
рачуна о испуњености критеријума одрживости, тј. да искоришћена маса 
биомасе мора бити увијек мања или једнака прирасту биомасе како би се 
одржао негативан или неутралан биланс CO2 током животног циклуса 
биомасе као горива. За производњу топлотне енергије за потребе 
топлификације најинтересантнија је дрвена биомаса. Због критеријума 
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одрживости, експлоатацији дрвене биомасе треба приступити са посебном 
пажњом и одговорности. Код емисије загађујућих материја које настају 
сагоријевањем дрвене биомасе треба разликовати оне које настају при 
потпуном сагоријевању (CO2, NOx, N2O, SOx, чврсте честице, тешки 
метали, диоксини, фурани) и непотпуном сагоријевању (CO, испарљива 
органска једињења, полициклични ароматични угљоводоници, чврсте 
честице). Потпуност сагоријевања, одн. емисија загађујућих материја, 
поред врсте горива, зависи и од типа уређаја за сагоријевање биомасе. 
Истраживања указују на чињеницу да се изабраном гориву морају 
прилагодити адекватна конструкциона рјешења уређаја за сагоријевање и 
контрола процеса сагоријевања. На тај начин се може значајно смањити 
емисија загађујућих материја које настају сагоријевањем чврсте дрвене 
биомасе, што је посебно значајно за урбана насеља. У Топлани Бања Лука 
врши се дјелимична супституција течног горива (мазута) дрвеном сјечком. 
До сада су инсталисана три вреловодна котла на дрвену сјечку укупне 
топлотне снаге 16 MW и на тај начин је извршена супституција 4 500 тона 
мазута годишње (20% од просјечне годишње потрошње). Ове године се 
планира инсталисање два котла снаге по 12 MW. При пројектовању и 
набавци ових котлова потребно је посебно посветити пажњу избору уређаја 
за сагоријевање и организацији процеса сагоријевања. Поред значајног 
економског ефекта, овом супституцијом је смањена емисија загађујућих 
материја које загађују ваздух, што су показала мјерења чији резултати су 
дати у овом раду.  

(5 x 0,75 = 3,75 бодова) 
 

6. A. Milašinović, Z. Milovanović, D. Knežević, Ј. Škundrić, Instantaneous 
Flywheel Torque of IC Engine Grey-Box Identification / Идентификација 
побудног момента замајца мотора са унутрашњим сагоријевањем на 
принципу сиве кутије,  IOP Conference Series: Materials Science and 
Engineering, Vol. 294, pp. 1-12, Jan, 2018. 

 
У раду је дат математички модел који се користи за идентификацију 
момента на замајцу мотора сус. Побудни момент код мотора сус је 
промјенљив током циклуса и узрокује неравномјерност обртања замајца. 
Даље се овај момент прноси на трансмисију возила. У раду је кориштен 
метод сиве кибернетичке кутије за одређивање тренутног побудног 
момента који дјелује на замајац. 

(5 x 0,75 = 3,75 бодова) 
 

7. Z. Milovanović, V. Babić, S. Dumonjić-Milovanović, M. Samardzić, Ј. Škundrić, 
Models of  Development Policy for Energetic Sector of Republic of Srpska from the 
Aspect of Energetic Efficiency / Модели развојне политике за енергетски 
сектор Републике Српскеса аспекта енергетске ефикасности, Full Papers 
Proceeding of International Conference "Power Plants 2016", November 2016, 
Zlatibor Serbia, pp. 708-726, Nov, 2016. 

Опште карактеристике енергетских модела односе ес на начин третирања 
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будућности (прдвиђање будућег стања на основу прошлих трендова, анализа 
развојних сценарија или моделирање развоја на основу задатог будућег циља). 
Специфичније промјене енергетских модела су анализа понуде и потрежње, анализа 
утицаја и евалуација различитих опција. Модели се разликују и по облику енергије 
која се анализира,некад је то само електрична енергија, а некад и електричана 
енергије, технолошка пара и топлота.  При планирању развоја енергетике треба поћи 
од сигурности снабдијевања потрошача уз минималне трошкове, рационалног 
кориштења домаћих извора (уз правилно вредновање увозних облика енергије), 
максималног спречавања монополистичког понашања (једини облик енергије на 
располагању) и постизања задовољавајућих услова у заштити животне средине. Код 
планирања развоја електроенергетског сектора Републике Српске циљ и критерији 
су једнозначно одређени: подмирење предвиђене потрошње електричне енергије уз 
минимум трошкова и уз предпоставку да су задовољена одређена ограничења  као 
нпр. финансијска, техничка, еколошке, ограничења расположивости примарних 
облика енергије, итд. Задовољење ограничења се намеће као примарни  задатак, 
независно од методе планирања, што је и разлог да је одређено ограничење често 
одлучујући фактор у одлучивању о коначној стратегији развоај. При планирању 
изградње производних постројења треба одредити потребну изградњу за 
задовољење будуће потрошње, вријеме уласка појединог производног постројења у 
погон и могућности унапређења технологија  за производњу електричне енергије. 
Усвајањем Акционог плана енергетске ефикасности Републике Српске до 2018. 
године, припремљеног у складу са Законом  о енергетској ефикасности (Службени 
гласник Републике Српске, број  59/13),као и обавезама из Уговора  о оснивању 
Енергетске заједнице и на бази захтјева Директиве 2006/32/EC Европског 
парламента о енергетској ефикасности код финалне потрошње енергије и 
енергетским услугама, створене су полазне основе и за увођење система енергетског 
менеџмента у компанијама које су као значајни потрошачи енергије постали 
обвезници овог Закона.  

(5 x 0, 5 = 2,5 бода) 
 

8. Z. Milovanović, S. Dumonjić-Milovanović, M. Samardzić, V. Babić, Ј. Škundrić, 
„Introducing Energetic Management in Thermal Energetic Companies in Republic 
of Srpska / Увођенје енергетског менаджмета у термоелектранама 
Републике Српске“, Proceeding of International Conference "Power Plants 2016", 
November 2016, Zlatibor Serbia, pp. 739-756, Nov, 2016. 

Уведен систем енергетског менаџмента (скраћено ЕнМС) у суштини представља 
развој стратешких и циљаних активности за побољшање енергетске ефикасности, 
а које су најчешће интегрисани у пословну филозофију и планирање. Систем 
менаџмента заштитом животне средине усмјерава организационе активности на 
начин који смањује њихове штетне ефекте на животну средину, уз стално 
побољшавање пословних перформанси у односу са окружењем. Систем 
менаџмента енергије омогућава организацијама да прошире своју одговорност у 
односу на животну средину, смање трошкове енергије и емисију CO2. Какоа се 
систем менаџмента енергије уводи најчешће као посљедњи, односно након 
увед3ених стандарда ISO 9001 и ISO 14001, није потребно уводити процедуре које 
су заједничке за све стандрде. Са друге стране, систем документовања и 
извјештавања који се ослања на важећи међународни стандард ISO 50001:2011 
треба прилагодити постојећим системима менаџмента, што заједно води до 
увођења и спровођења Интегрисаног Система Менаџмента (ИМС) у оквиру 
производне термоенергетске компаније, као саставне цјелине електроенергетског 
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система Републике Српске (скраћено  EES RS). При томе, веома једноставне мјере 
у облику малих промјена везаних за процедуре рада могу имати значајан утицај на 
смањење потрошње енергије. Остали важни интегрални дијелови система 
енергетског менаџмента су: енергетски прегледи, односно енергетски биланси (eng. 
energy audits), као и праћење реализације и постављање циљева. Резултат увођења 
енергетског менаџмента у термоенергетским компанијама на нивоу предузећа 
свакако неће представљати само испуњавање законских обавеза  и директива, већ 
треба и да омогући да предузеће рационално користи енергетске ресурсе, стално 
спроводи и прати мјере унапређења енергетске ефикасности и на крају тиме 
остварује значајне финансијске уштеде на нивоу од 15 до 20%. Увођење ЕнМС у 
предузеће, које се бави производњом угља и производњом електричне енергије и 
(мањим дијелом)топлотне енергије, представља један сложени и захтјеван процес 
са имплементацијом у више фаза.  Реализација ове прве од неколико фаза треба да 
омогући термоенергетском предузећу да добије основни модел помоћу којег ће 
једноставније  и правовремено извршити припреме за увођење система енергетског 
менаџмента на нивоу компаније, а у складу са важећим законом и акционим планом 
о енергетској ефикасности Републике Српске. Тиме би се отвориле могућности за 
смањење специфичн епотрошње енергената и енергије, смањење губитака у 
процесу дистрибуције електричне енергије, смањење негативног утицаја на 
животну средину при оствареној производњи, унапређење сигурности везаној за 
снабдијевање енергентима и енергијом, повећање конкурентности производног 
термоенергетског предузећа у оквиру матичнох холдинга на отвореном тржишту 
енергиеј и енергената (укључујући и емисију CO2), и самим тим позитивне екномске 
ефекте након повећања нивоа сопствене енергетске ефикасности.  

 
(5 x 0,75 = 3,75 бодова) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА (прије избора + послије избора): 60,3 + 23,75  84,05 
 
 

г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
Одговорни сарадник прије посљедњег избора 
 
Након избоrа у звање Асистена 2010. године, кандидат је изводио вјежбе на Катедри за 
механику и конструкције на Машинском факултету Универзитета у Бањој Луци из 
сљедећих предмета: Механика 1, Механика 2, Отпорност материјала, Динамика машина. 
 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
 
Одговорни сарадник послије посљедњег избора 
 
Након избоrа у звање Вишег асистена 2014. године, кандидат је изводио вјежбе на Катедри 
за хидро и термоенергетику на Машинском факултету Универзитета у Бањој Луци из 
сљедећих предмета: Топлотне турбомашине, Пумпе, компресори и вентилатори, Енергетска 
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постројења, Термоенергетска постројења 2, Конструкције парних и гасних турбина, 
Пројектовање и изградња термоенергетских постројења 

 
Квалитет педагошког рада (члан 25) 
 

Званичне студентске анкете спроведене на Универзитету 
Школска 
година 

Предмет Оцјена 
Просјечне оцјене 

по школској години 

 
2013/14 

Механика 1 (МФ) 4,29 
4,33 

Механика 2 (МФ) 4,37 
 

2017/18 
 
Енергетска постзројења (МФ) 

 
4,66 

 
4,66 

 
УКУПНА ПРОСЈЕЧНА ОЦЈЕНА 

 
4,495 

 

 (8 бодова) 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА (прије избора + послије избора):    0 + 8 8 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 

Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту (члан 22, 
став 12) 
 

1. Миловановић З., Шкундрић Ј., Милашиновић А. и други: Анализа 
самоодрживости модела примјене вертикалне вјетроелектране у руралном 
домаћинству, Универзитет у Бањој Луци, РЈ Машински факултет Бања Лука, 
2010., сарадник на пројекту, Научно-истраживачки пројекат суфинансиран од 
стране Министарства науке и технологије, Рјешење бр. 06/6-020/961-73/09 од 
31.12.2010. године. 

(3 х 0,3 = 0,6 бодова) 
 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
Стручни рад у часопису националног значаја (с рецензијом) (члан 22, став 4) 
 

1. З. Mилoвaнoвић, А. Милашиновић, Д. Кнежевић, Ј. Шкундрић, С. Думoњић-
Mилoвaнoвић, Aнaлизa стрaтeшкoг плaнa рaзвoja тeрмoeнeргeтскoг сeктoрa 
Рeпубликe Српскe, EНEРГИJA, EКOНOMИJA, EКOЛOГИJA, Vol. XIX, No. 3-4, стр. 
348-359, март, 2017. 
 
Рaзвoj eнeргeтскoг сeктoрa Рeпубликe Српскe зaснивa сe нa рeaлизaциjи 
Стрaтeгиje рaзвoja eнeргeтикe Рeпубликe Српскe дo 2030. гoдинe, кao и рeaлизaциjи 
Угoвoрa o oснивaњу Eнeргeтскe зajeдницe, кojи je БиХ пoтписaлa 2006. гoдинe. 
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Oвим угoвoрoм БиХ je прeузeлa oбaвeзe вeзa нe зa имплeмeнтaциjу прaвнoг нaсљeђa 
Eврoпскe униje крoз рeaлизaциjу eфикaснe рeгулaциje и либeрaлизaциje eнeргeтскoг 
сeктoрa, слoбoднe кoнкурeнциje, сигурнoг снaбдиjeвaњa eнeргиjoм и oбeзбjeђeњa 
зaштитe живoтнe срeдинe. С другe стaрнe, у пeриoду 2020/2025. гoдинe истичe 
прojeктoвaни живoтни виjeк пoстojeћих тeрмoeлeктрaнa TE Гaцкo I и TE Угљeвик 
I. Рeвитaлизaциjoм сe њихoв живoтни виjeк мoжe прoдужити зa дoдaтних 15 
гoдинa (у тoм случajу њихoв излaзaк из пoгoнa биo би пoслиje 2030. гoдинe) или 
пoстeпeнo гaшeњe, уз истoврeмeну изгрaдњу нoвих jeдиницa нa истим лoкaциjaмa. 

 
(2 x 0,5 = 1 бод) 

 
Рад у зборнику радова са националног стручног скупа (члан 22, став 6) 
 

1. З. Mилoвaнoвић, С. Думoњић-Mилoвaнoвић, A. Mилaшинoвић, Д. Кнeжeвић, J.  
Шкундрић, Рaзвoj тeхнoлoгиja зa прoизвoдњу кoрисних oбликa eнeргиje, Зборник 
радова ЕНЕФ 2017, стр. 122-131, Нов, 2017. 

Eнeргeтскe пoтрeбe трeнутнo сe углaвнoм пoдмируjу из кoнвeнциoнaлних извoрa 
eнeргиje (фoсилнa гoривa: угaљ, нaфтa, прирoдни гaс, хидрoeнeргиja вoдoтoкa - 
хидрoeлeктрaнe, кao и нуклeaрнa гoривa зa прoцeсe фисиje). Кaкo фoсилнa и 
нуклeaрнa гoривa спaдajу у групу нeoбнoвљивих извoрa eнeргиje, сaмим тим и њихoвe 
рeзeрвe су oгрaничeнe, пa je нeoпхoднo у будућнoсти рaчунaти сa мoгућнoшћу 
њихoвoг исцрпљивaњa. Дa би сe oбeзбиjeдилa сигурниja eнeргeтскa будућнoст, 
истрaживaњa у oблaсти тeoриjскe мoгућнoсти и рeaлнe рaциoнaлнe примjeнe 
eнeргeтских извoрa тeку у двa прaвцa - прoдужeњe виjeкa мoгућeг кoриштeњa 
нeoбнoвљивих eнeргeтских извoрa и oргaнизaциja нa eнeргeтскe извoрe и 
тeхнoлoшкe пoступкe кojи минимaлмo утичу нa зaгaђeњe вaздухa и чoвjeкoвe 
oкoлинe у цjeлини (тзв. чистe тeхнoлoгиje). Дaклe, пoтрeбнo je oбeзбиjeдити 
кoнтинуирaни рaст прoизвoдњe eнeргиje у склaду сa рaстoм индустриjскe 
прoизвoдњe и друштвeнoг стaндaрдa, уз пaрaлeлнo изнaлaжeњe пoгoдних 
тeхнoлoшких пoступaкa зa рaциoнaлнo кoришћeњe oбнoвљивих eнeргeтских извoрa 
(aлтeрнaтивa зa нeoбнoвљивe извoрe) и пoбoљшaњe стeпeнa искoришћeњa 
нeoбнoвљивих eнeргeтских извoрa у пoстрojeњимa сa тзв. мaлooтпaдним 
тeхнoлoгиjaмa, сa штo мaњим штeтним утицajeм нa живoтну срeдину. 

 
(2 x 0,5 = 1 бод) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА(прије избора + послије избора):   0,6 + 2  2,6 
 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКТИВНОСТИ 
Врста 
дјелатности 

Прије посљедњег 
избора 

Послије 
посљедењег избора 

УКУПНO: 

Научна 60,3   23,75 84,05 

Образовна 0 8 8 

Стручна 0,6 2 2,6 

Укупно: 60,9 33,75 94,65 
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III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 
За избор у академско звање сарадика на ужу научну област Хидро и 
термоенергетика Хидро и термоенергетика (наставни предмети: Енергетска постројења, 
Основи теорије турбомашина; Термоенергетска постројења, Пумпе, компресори и 
вентилатори), по конкурсу објављеном 21.02.2019. године у дневном листу „Глас 
Српске“, а на основу одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци број: 01/04-
2.286/19, од 08.02.2019. године, пријавио се један кандидат: Јован Б. Шкундрић, ма, 
Виши асистент. 
 
Увидом у конкурсну документацију утрђено је да је Јован Б. Шкундрић, ма, 
доставио све конкурсом захтијеване документе, који су потребни према Закону о 
високом образовању (Сл. гласник Републике Српске 73/10) и Правилнику о 
условима и поступку избора академског особља Универзитета у Бањој Луци. 
 
Након прегледа и анализе конкурсне документације, Комисија је констатовала 
сљедеће: 
 

1) Кандидат Јован Б. Шкундрић, ма, је провео пуни изборни период у звању 
Вишег асистента на групи предмета који припадају ужој научној области 
Хидро и термоенергетика; 

 
2) Након задњег избора у звање Вишег асистента објавио је у својству коаутора 

значајан број научних и стручних радова у зборницима радова са 
међународних и националних научних скупова (7 научних радова у 
зборницима са конференција са рецензијом и 2 стручна рада, од чега 1 у 
часопису националног значаја и 1 у зборнику радова националног значаја); 
 

3) Након избора у звање Вишег асистента кандидат није завршио докторске 
студије (2. година докторских студија на Универзитету у Нишу, Машински 
факултет Ниш); 
 

4) У складу са чланом 83.г Закона о високом образовању Републике Српске, Сл. 
гласник Репуублике Српске, бр. 73/10 од 30.07.2010. године период на који се 
бира виши асистент  је на пет година, са могућношћу једног поновног избора. 

 
 
На основу претходно наведених чињеница, Комисија констатује да кандидат Јован 
Б. Шкундрић, ма, с обзиром да није завршио докторске студије у претходном 
изборном периоду, испуњава све услове прописане Законом о високом образовању 
(Сл. гласник Републике Српске 73/10) и Статутом Универзитета у Бањој Луци, за  
поновни избор у звање Вишег асистента. 
 
 
 




