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в) Др Стојан Симић, ванредни професор, Машински факултет, Универзитет у 
Источном сарајеву, ужа научна област: Термотехника и термоенергетика – 
члан. 

 

Пријављени кандидати 
 

1. Др Винко Бабић, доцент, Машински факултет, Универзитет у Бањој Луци 
 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Винко /Лазо/ Бабић 

Датум и мјесто рођења: 09.11.1954. год.; Г. Драготиња, Приједор 

Установе у којима је био запослен:  Машински факултет Бања Лука, од априла 
2003. до данас 
 „Инцел“– Бања Лука, од новембра 1979. до 
априла 2002. године и 
 „Целпак“ – Приједор, од маја 1978. до 
новембра 1979. године 

Радна мјеста: Виши асистент, доцент  из уже научне 
области: хидро и термоенергетика 
Асистент из предмета: Парни котлови 
Инжењер за развој енергетике 
Директор ЗП Енергетика Бања Лука 
Директор ЕЈ Енергана Бања Лука 
Шеф производње у Енергани Инцел Бања 
Лука 
Инжењер за вођење рада ТЕП Инцел Бања 
Лука 
Инжењер за одржавање ТЕП Целпак 
Приједор 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Члан Савеза енергетичара Републике 
Српске од оснивања 1998. године 
 Члан Друштва одржавалаца средстава за 
рад Републике Српске 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Машински факултет Сарајево 

Звање: Дипл. маш. инж. смјер енергетски 

Мјесто и година завршетка: Сарајево, април 1978. год. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,08 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Машински факултет Београд 
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Звање: Магистар техничких наука 
област Термоенергетика 

Мјесто и година завршетка: Београд, децембар 2002. год. 
Наслов завршног рада: „Анализа процеса мљевења и сагоријевања 

лигнита Станари“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Термоенергетика 

Просјечна оцјена: 8,20 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Машински факултет Београд 

Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Београд, јуни 2013. год. 

Назив докторске дисертације: „Нумеричка симулација и анализа 
тродимензионалног двофазног струјања гаса 
и чврсте фазе у сепаратору угљеног праха“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): Машинство - Термоенергетика 

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

- Машински факултет Бања Лука, доцент, 
2013.-2018. год. 

-   Машински факултет Бања Лука,    
Виши асистент (реизбор), 2008-2013.  

- Машински факултет Бања Лука, Виши 
асистент,2003-2008. год.; 

- Институт заштите, екологије и 
информатике, Бања Лука, Виши 
истраживач сарадник из области заштите 
у енергетици, 2006. год.; 

- Машински факултет Бања Лука, 
асистент, 1997-2003. 

 

  

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

 
Оргинални научни радови у часопису међународног значаја (0,75х10+10 бодова = 17,5 
бодова) 
 
1. З. Н. Миловановић, В. Шијачки-Жеравчић, В. Бабић, С. Боројевић: Дијагностика 
техничких показатеља одржавања термоелектране, Дио I – припрема за поређење са 
„најбољом праксом“ (benchmarking), Претходно саопштење, УДЦ: 621.314.52.05, 

 
2. З. Н. Миловановић, В. Бабић: Процјена поузданости термоенергетских постројења на 
макронивоу, Термотехника, Београд, XXXVI, Бр. 1, 2010., стр. 71-78 
 
 
 
 



Страна: 4/17 
 

Рад у зборнику радова са међународног научног скупа: 2х5+1x0,5x5=12,5 бодова 
 
1. Миловановић, Д. Миличић, В. Бабић: Оптимизација индустријско-топлификационе 
енергане на примјеру фабрике Инцел Бања Лука, Научно-стручни скуп "Индустријска 
енергетика 96", Херцег Нови, 1996. 
 
2. Миловановић, В. Бабић, М. Самарџић, Д. Јеремић, В. Бијелић: Прилог анализи и 
процјени утицаја рада рудника и термоелектране Угљевик и Гацко на околину и 
дефинисање мјера заштите, Савјетовање "Могући аспекти експлоатације, припреме и 
сагоријевања угљева РС", Теслић, 1999. 
 
3. В. Бабић: Сагоријевање лигнита Станари, 12. симпозијум термичара, Сокобања,  
18–21. октобар 2005. 
  

 
Научни радови на скупу међународног значаја, штампани у цјелини 
(7х5+2x0,75x5+1x0,3x5 = 44 бодова) 
 
1. В. Бабић: Прилог комплексном изучавању сагоријевања лигнита „Станари“, IX 
Међународна конференција о достигнућима електротехнике, машинства и информатике 
DEMI 2009, Бања Лука, 28-29. мај 2009. 

 
2. V. Babic, Z. N. Milovanovic: Procedure for choosing optimal solution and feasibility analyses 
for possible usage of co-generation in Republic of Srpska, 14th Symposium on Thermal Science 
and Engineering of Serbia, Sokobanja, 13-16. October 2009. 

 
3. V. Babic, Z. N. Milovanovic: Models for implementation of the system of co-generation in 
Republic of Srpska – sustainable development and exploitation, 14th Symposium on Thermal 
Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, 13-16. October 2009. 

 
4. Z. N. Milovanovic, V. Babic: Estimation of Reliability of Thermo-energy plants on Macro-
level,14th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, 13-16. October 
2009. 

 
5. Z. N. Milovanovic, V. Babic: Management of Project for Raising Industrial Competitiveness of 
Estimation of Thermo-energy Plants, 14th Symposium on Thermal Science and Engineering of 
Serbia, Sokobanja, 13-16. October 2009. 

 
 

6. Z. N. Milovanovic, V. Babic, S. Dumonjic-Milovanovic: Implementation of Technical 
Diagnostics for Assessment of Steam Turbine, Power Plants 2010, Vrnjacka Banja, Serbia, 26-29. 
October 2010. 
 
7. Z. N. Milovanovic, V. Babic, S. Dumonjic-Milovanovic: Steam Turbines and the Possibility of 
Revitalization, Power Plants 2010, Vrnjacka Banja, Serbia, 26-29. October 2010. 
 
8. V. Babic, Z. N. Milovanovic, D. Jeremic, S. Dumonjic-Milovanovic: Analyses of Cause for 
Operating problems of Steam Boiler of 300 MW Block in Thermal Power Plant Gacko, Power 
Plants 2010, Vrnjacka Banja, Serbia, 26-29. October 2010. 
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9. Z. N. Milovanovic, M. Samardžić, S. Dumonjić-Milovanović, D. Knežević, А. Milašinović, V. 
Babić: Ekološki aspekti rada postrojenja u tehnološkom sistemu proizvodnje električne energije u 
vjetroelektranama, Međunarodna konferencija Elektrane 2012, Zlatibor, Srbija, 30. Oktobar – 02. 
Novembar 2012. 
 
10. V. Babic, T. Zivanovic, Z. Stevanovic, Z. N. Milovanovic: Numerical Simulation of the 
Flowin Coal Powder Inertial Separator, International Conference Power Plants 2012, Zlatibor, 
Serbia, 30. October – 02. November 2012. 

 
 

Рад у зборнику радова са националног научног скупа: 2х2=4 бодова 
 
1. В. Бабић, В. Ђуричковић: Могућности гријања града Бања Луке у комбинованом процесу 
производње топлотне и електричне енергије из угља проширењем Инцелове Енергане, Прво 
републичко савјетовање РС и РСК "Енергетика 93", Бања Лука, 1993. 
 
2. В. Бабић: Кадрови у енергетици РС и систем њиховог образовања, Треће научно-стручно 
савјетовање  "Енергетика Српске 2001", Теслић, 2001. 

 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
 
Оригинални научни радови у водећим научним часописима међународног значаја 
(члан 19, став 7)   
 

1. M. Dobrnjac, P. Zivkovic and V. Babic: The possibility of developing hybrid PV/T solar 

system, Innovative Ideas in Science 2016, IOP Conf. Series: Material Science and 

Engineering 200 (2017) 012040 doi: 10.1088/1757-899X/200/1/012040  

 
Коришћење хибридног фотонапонског/термалног (PV/T) соларног система је 

алтернативно и економично рјешење за развијање интегрисаног фотонапонског (PV) 

система. Температура PV модула расте услијед абсорбованог соларног зрачења које није 

претворено у електричну енергију што узрокује пад степена корисности. Код хибридних 

PV/T соларних система снижавање температуре PV модула може бити спрегнуто са 

корисним загријавањем флуида. У овом раду презентује се могућност развоја новог 

хибридног PV/Т соларног система. Хибридни PV/Т систем може обезбиједити електричну 

и топлотну енергију и тако остварити виши степен конверзије енергије абсорбованог 

соларног зрачења. Развијен је PV/Т прототип састављен од комерцијалног PV модула и 

термалног панела са нашим оригиналним рјешењем алуминијумског абсорбера посебних 

геометријских облика. Најбитније предности овог комбинованог PV/Т система су: 

уклањање топлоте од PV панела; продужење радног вијека фотонапонских ћелија; вишак 

одведене топлоте од PV дијела се користи за загријавање флуида у термалном дијелу 

панела; могућност постављања на кровове и фасаде захваљујући малој тежини. 

(12 бодова) 
 

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

1. V. Babić, Z. Milovanović, M. Samardzić, Ј. Škundrić, „Optization of Pulverizing Facility 
of Steam Boiler P-64 of 300 MW Block of TPP UGLJEVIK“, 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 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) 
 

 
2. 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, 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 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. 
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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 0,50 = 2,50 бодова) 
 
 

3. Z. Milovanović, S. Dumonjić-Milovanović, M. Samardzić, V. Babić, Ј. Škundrić, 
„Introducing Energetic Management in Thermal Energetic Companies in Republic of 
Srpska“, 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 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 
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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 0,50 = 2,50 бодова) 
 

 

4. 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”, 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 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. 
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(5 x 0,75 = 3,75 бодова) 
 

 

5. Vinko Babić, Zdravko Milovanović: „Biomass as a Replacement of Fossil Fuel in 
District Heating Systems“, Simpozijum Energetska efikasnost ENEF 2017, Зборник 
радова, стр.148-153, ISBN: 978-99955-46-27-4 , 3 – 4. novembar 2017, Banja Luka.  

 
Индустријски развој и пораст броја становника довели су до значајног повећања 
потражње примарне енергије. Енергетске трансформације доводе до загађивања околине 
и утичу на климу. Ово је посебно наглашено код употребе фосилних горива (угаљ, нафта и 
гас). У циљу рјешавања овог проблема неопходно је смањити потрошњу примарне енергије 
што се може постићи повећањем ефикасности  и коришћењем обновљивих облика енергије 
(OIE). Значајна количина енергије се користи у производњи топлотен и расхладне енергије,  
а реализује се једним дијелом системима даљинског гријања који се све више користе. Због 
тога се намеће неопходност замјене фосилних горива обновљивим изворима енергије. 
Биомаса чини 80% укупне производње енергије из OIE. У овом радуб су анализиране 
карактеристике дрвене биомасе  као најчешће коришћеног горива за супституцију 
фосилних горива, њено сагоријевање и утицај на околину. Посебна пажња се посвећује 
критеријуму одрживости биомасе и њеној експлоатацији. Замјена (дјелимична) течног 
горива дрвеном биомасом приказана је и анализирана на изведеном постројењу даљинског 
гријања Бања Луке. Ово постројење је у функцији неколико година. У закључку се указује на 
позитивне и негативне стране употребе дрвене биомасе, као и одређене ризике по околину.  

(5 бодова) 
 

 
Рeaлизoвaн мeђунaрoдни нaучни прojeкaт у свojству сaрaдникa (члан 19, став 20) 
 

1. Erasmus + пројект („Знање за отпорно друштво“) Knowledge for Resilient society –  

K-FORCE (2015-2018.). 

(3 бода) 
 

 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА (прије избора + послије избора): 78+ 32,5  110,5 
 

г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 
Педагошки рад на универзитету у Извјештају о реизбору у звање Виши асистент 
оцијењен је са 4 бода. 
 
Максималан број бодова се додјељује на основу личног познавања педагошког рада 

кандидата од стране Комисије и на основу евалуације -просјечна оцјена студената 



Страна: 10/17 
 

машинског факултета од 9.60 - 10.00 (9,60; 9,60; 9.67;10,0; 10,0). 

 
Просјечна оцјена наставног процеса према спроведеној анкети студената у љетном семестру 
школске 2011/12. године за предмет Котлови, Генератори паре и Топлотни апарати је 
изнад 4,50. 
 
 
Према правилнику о избору академског особља од 28.05.2013. год., кандидату се 
додјељује оцјена „изврстан“ и одговарајућих 10 бодова. 
 
 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
 
Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи (члан 21, став 2) 
 
1. Винко Л. Бабић, Здравко Н. Mилoвaнoвић: Термоенергетска постројења – Збирка 

задатака са изводима из теорије, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци Maшински фaкултeт, 
унивeрзитeтски уџбeник, 2018. (ISBN 978-99938-39-82-8) 

 
(6 бодова) 

 

Нерецензирани студијски приручници (члан 21, став 17) 
 

1. Винко Л. Бабић: „Процеси неконтролисаног сагоријевања“, Универзитет у Бањој 
Луци, Машински факултет Бања Лука, Скрипта, Бања Лука, 2017.  

  

(3 бода) 
 

2. Винко Л. Бабић: „Одабрана поглавља из генератора паре II“, Универзитет у Бањој 
Луци, Машински факултет Бања Лука, Скрипта, Бања Лука, 2018.  

  

(3 бода) 
 
 

Члан комисије за одбрану докторске дисертације (члан 21, став 12) 
 

1. Кaндидaтa мр Дејан Бранковић (20.10.2018. гoдинe), пoд нaслoвoм: „Оптимизација 

поузданости рада производног система за производњу хигијенског папира 

коришћењем концепција одржавања према стању“, Унивeрзитeт у Бањој Луци, 

Машински факултет; 

       Члан комисије: 
- за оцјену докторске дисертације, 

- за одбрану докторске дисертације. 
(3 бода) 

 
Менторство (коментор) кандидата за степен другог циклуса (члан 21, став 13) 
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1. Коментор дипломског рaдa (еквивалентно другом циклусу) кaндидaтa Малбашић 

Јована: „Расхладни торњеви у систему хлађења на термоелектранама – 
оптимизација избора и прорачун“, Maшински фaкултeт у Бaњoj Луци, 11. јула 2014. 
гoдинe. 

(4 бода) 
 

 
Члан комисије за одбрану рада другог циклуса (члан 21, став 14) 
 

1. Кoмисиja зa oдбрaну дипломског рaдa (еквивалентно другом циклусу) кaндидaтa 
Велибора Стојановића пoд нaзивoм “Алгоритам за прорачун оптимизиране 
технолошке шеме блоковске КО-ТЕ инсталисане снаге 2х300 МW”, Унивeрзитeт у 
Бaњoj Луци, Maшински фaкултeт, 25.12.2013. 

(2 бода) 
 
 

2. Кoмисиja зa oдбрaну дипломског рaдa (еквивалентно другом циклусу) кaндидaтa 
Владимира Тадића пoд нaзивoм “Анализа хидроенергетског потенцијала ријеке 
Врбање за производњу електричне енергије”, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Maшински 
фaкултeт, 2014. 

(2 бода) 
 
 

3. Кoмисиja зa oдбрaну дипломског рaдa (еквивалентно другом циклусу) кaндидaтa 
Мориссона  Митрића пoд нaзивoм “Климатизација пословног простора специфичне 
намјене”, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Maшински фaкултeт, јануар, 2015. 

(2 бода) 
 
 

4. Кoмисиja зa oдбрaну дипломског рaдa (еквивалентно другом циклусу) кaндидaтa 
Игора Бабића пoд нaзивoм “Могућност примјене микрокогенерације на подручју 
Републике Српске ”, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Maшински фaкултeт, јуни, 2015. 

(2 бода) 
 
 

5. Кoмисиja зa oдбрaну дипломског рaдa (еквивалентно другом циклусу) кaндидaтa 
Панић Николе пoд нaзивoм “Основе пројектовања малих хидроелектрана”, 
Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Maшински фaкултeт, октобар, 2015. 

(2 бода) 
 

6. Кoмисиja зa oдбрaну дипломског рaдa (еквивалентно другом циклусу) кaндидaтa 
Саше Сибинчића пoд нaзивoм “Анализа и симулација рада соларних колектора на 
територији општине Прњавор”, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Maшински фaкултeт, 
13. септембар, 2016. 

(2 бода) 
 
Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса (члан 21, став 18) 
 



Страна: 12/17 
 

1. Meнтoр рaдa кaндидaтa Николе Кнежевића пoд нaзивoм “Конструкција и прорачун 
глаткоцијевног загријача ваздуха парног котла”, Maшински фaкултeт у Бaњoj 
Луци, децембар, 2016. гoдинe. 

(1 бод) 
 

2. Meнтoр рaдa кaндидaтa Ђекановић Радеше пoд нaзивoм “Конструкција и прорачун 
измјењивача топлоте са U-цијевима и поређење са плочастим измјењивачима”, 
Maшински фaкултeт у Бaњoj Луци,  2017. гoдинe. 

(1 бод) 
 

3. Meнтoр рaдa кaндидaтa Милане Њежић пoд нaзивoм “Пречишћавање димних гасова 
вреловодних котлова са сагоријевањем биомасе”, Maшински фaкултeт у Бaњoj 
Луци, јули, 2017. гoдинe. 

(1 бод) 
 

4. Meнтoр рaдa кaндидaтa Марка Вуковића пoд нaзивoм “Ренострукција расхладног 
торња ТЕ Гацко”, Maшински фaкултeт у Бaњoj Луци, новембар, 2018. гoдинe. 

 
(1 бод) 

 
Квалитет педагошког рада (члан 25 /измјењен 27.04.2017. број 02/04-3.1144-7/17 ): 
 
Званичне студентске анкете спроведене на Универзитету 

Школска 
година 

Предмет Оцјена 
Просјечне оцјене по 

школској години 

2013/14 
Котлови - вјежбе 4,30 

4,43 Заштита од пожара и експлозија - 
вјежбе 

4,56 

2017/18 
Котлови - предавања 3,98 

4,00 Котлови - вјежбе 4,03 
УКУПНА ПРОСЈЕЧНА ОЦЈЕНА 4,22 

 
 (8 бодова) 

 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА (прије избора + послије избора):   14 + 43 57 

 
 

д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
Реализован међународни стручни пројект у својству руководиоца пројекта (члан 22, 
став 9) 
 
1. В. Бабић, Ж. Ракас, С. Мафи, О. Перовић, Б. Селан: Оптимизација комбиноване 
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производње топлотне и електричне енергије уз анализу вршног оптерећења у РО "Инцел" 
Бања Лука, Институт "Ј. Штефан" Љубљана, Љубљана, 1989. 

(0,5х5 =2,5 бодова) 
 
 
 

Реализован национални стручни пројект у својству руководиоца пројекта (члан 22, 
став 11) 
 
1. В. Бабић: Реконструкција бртвљења регенеративног загријача ваздуха на котлу бр. 5, 
Инцел, Бања Лука, 1991. 
 

(3 бода) 
 

2. V. Babic, J. Deverill: The city central heating system of Banja Luka Incel component project 
proposal, Incel, Banja Luka, 1998. 
 

(3 бода) 
 
3. В. Бабић, В. Самац, М. Пајић: Сагоријевање зауљених филтер погача, Институт заштите, 
екологије и информатике Бања Лука, 2002. 
 

(3 бода) 
 
4. В. Бабић: Припрема и уређење депоније Гаревац за вађење и транспорт зауљене филтер 
погаче, Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука, 2003. 
 

(3 бода) 
 
5. В. Бабић: Елаборат о техно-економској оправданости замјене котловског постројења на 
мазут постројењем на чврсто гориво у ХПК Драксенић, Институт заштите, екологије и 
информатике Бања Лука, 2004. 
 

(3 бода) 
 
6. В. Бабић: Санација, реконструкција и доградња система топлификације Универзитетског 
центра у Бањој Луци, Машински факултет, Бања Лука, 2006. 
 

(3 бода) 
 
7. В. Бабић: „Прикључак вреловодне инсталације за топлификацију Универзитетског 
Кампуса на вреловодну мрежу Градске топлане Бања Лука“, Савез енергетичара РС, Бања 
Лука, 2006. 
 

(3 бода) 
 
 
Реализован национални стручни пројект у својству сарадника на пројекту (члан 22, 
став 12) 
1. Д. Миличић, В. Бабић: Идејно-технолошки пројект водогрејног котла на чврсто гориво 
"Термат- 430", Машинство, Теслић, 1996. 
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(1 бод) 

 
2. Д. Миличић, В. Бабић: Идејно-технолошки пројект водогрејног котла на чврсто гориво 
"Термат- 250", Машинство, Теслић, 1997. 
 

(1 бод) 
 
3. Н. Вукмировић, В. Бабић, С. Вученовић, Б. Пољашевић, Н. Вујасиновић: Студија 
изводљивости пројекта реконструкције и модернизације котла П-64, блока РИТЕ Угљевик, 
Институт економских наука, Бања Лука, 2007. 

(0,5х1 =0,5 бодова) 
 
 
Стручни рад у часопису националног значаја (члан 22, став 4) 
 
1. В. Бабић: Образовање кадрова за потребе енергетике РС, Енергетичар, година III, број 1, 
стр. 11–17, Бања Лука, 2003. 

(2 бода) 
 

2. И. Дакић, З. Милић, М. Ђаковић, В. Бабић: Хидроелектрана "Бочац" – најзначајнији 
енергетски објекaт у сливу ријеке Врбас, Енергетичар, год. IV, број 1, стр. 35–44, Бања 
Лука, 2004. 

(0,75х2=1,5 бода) 
 

3. В. Бијелић, М. Трбић, В. Бабић: Утицај рудника и термоелектране Гацко на водни еко-
систем Гатачког поља, Енергетичар, год. IV, број 2, стр. 35–45, Бања Лука, 2004. 

(2 бода) 
 
4. Р. Вујичић, В. Бабић: Мала хидроелектрана "Тишча", Енергетичар, год. IV, број 3–4, стр. 
35–40, Бања Лука, 2004. 

(2 бода) 
  

5. Мркоња, В. Бабић: Истраживање квалитета вода источне Херцеговине, Енергетичар, год. 
IV, број 3– 4, стр. 41–48, Бања Лука, 2004. 

(2 бода) 
 

 
6. Р. Цвијић, В. Бабић: Енергетске минералне сировине Републике Српске, Енергетичар, 
год. V,бр. 2– 3, стр. 11-20, Бања Лука, 2005. 

(2 бода) 
 

Уредник часописа (у трајању дужем од девет мјесеци) у земљи (члан 22, став 8) 
 

1. Главни и одговорни уредник часописа Енергетичар који издаје Савез енергетичара РС 
у периоду 2000-2009. године. 

(3 бода) 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
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Стручна књига издата од домаћег издавача (члан 22, став 2) 
 

1. Винко Л. Бабић: „Заштита и прописи у енергетици“, Савез енергетичара РС Бања 
Лука, Бања Лука, 2018. 

(3 бода) 
 

Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа (члан 22, став 5) 
 

1. Zdravko Milovanović, Momir Samardžić, Vinko Babić: „Energy Efficiency of Thermal 
Power  Plants – Phases and Methodology for Realization of the Study on Example of Mine 
and Thermal Power Plant Ugljevik with Installed Power of 300MW”, Simpozijum 
Energetska efikasnost ENEF 2017, Зборник радова, стр.134-147, ISBN: 978-99955-46-
27-4 , 3 – 4. novembar 2017, Banja Luka,  

 
Енергетска ефикасност представља однос између оствареног резултата у производњи 
електричне енергије и утрошене примарне енергије за њену производњу (из енергената и за 
властите потребе). Уз појам "ефикасност", у српском језику се често користе и појмови  
“ефективност” или “дјелотворност“, за описивање радње која доноси жељени резултат, 
без обзира на њене карактеристике као и уз њу везане губитке. Енергетску ефикасност 
блока термоелектране треба да слиједе активности и радње које у нормалним 
околностимадоводе до провјерљивог и мјерљивог повећања енергетске ефикасности 
постројења блока, техничких система блока, производнбих процеса и уштеде примарне 
енергије горива. Ове активности се заснивају на примјени енергетски ефикасне 
технологије, односно поступака којима се постижу уштеде енергије и други пратећи 
позитивни ефекти, а могу да се укључе одговарајућа руковања, одржавања и подешавања 
на блоку термоелектране. Енергетска ефикасност има три компоненте: економско-
финансијску, техничку, људску и организацијску. Разлози за реализацију пројекта из 
области побољшања енергетске ефикасности могу бити: економски (трошкови енергије), 
енергетски (локални и глобални), законодавни (Република Српска и БиХ у цјелини, 
Југоисточна Европа и ЕУ), заштита животне средине (локални и глобални) и 
конкурентност (локално, ЕУ и глобално). Енергетску ефикасност блока термоелектране 
треба да слиједе активности и радње које у нјормалним околностима доводе до 
провјереног и мјерљивог повећања енергетске ефикасности постројења блока, техничких 
система блока, производних процеса и уштеде примарне енергије. У оквиру овог рада дат 
је преглед активности реализације израде Студије на примјеру РиТЕ Угљевик инсталисане 
снаге 300 MW. 

(3 бода) 
 
 
Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета (навести) (члан 22, став 22): 
 
 

2. У Савезу енергетичара Републике Српске од 1998. до данас руководи обуком 
енергетског кадра и одржава наставу из више предмета.  

3. Предсједник Испитне комисије за машинска звања СЕ РС, од 31. 03. 2017. године.  
 

4. Од 2004. до 2012. предсједник Надзорног одбора Градске топлане у Бања Луци, а од 
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тада до данас члан истог органа.     
(2 бода) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА(прије избора + послије избора):   40,5 + 8  48,5 
 
 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКТИВНОСТИ 
Врста дјелатности Прије посљедњег 

избора 
Послије 

посљедењег избора 
УКУПНO: 

Научна 78 32,5 110,5 

Образовна 14 43 57 

Стручна 40,5 8 48,5 

Укупно: 132,5 83,5 216 
 
 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
За избор у академско звање наставника на ужу научну област Хидро и 
термоенергетика, по конкурсу објављеном 14.11.2018. године у дневном листу „Глас 
Српске“, а на основу одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци број 01/04-

2.3117/18, од 08.11.2018. године, пријавио се један кандидат: др Винко Бабић, 
доцент. Увидом у конкурсну документацију утрђено је да је др Винко Бабић 
доставио све конкурсом захтјеване 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 др Винко Бабић је провео пуни изборни период у звању асистента, 
вишег асистента и доцента, на групи предмета који припадају ужој научној 
области Хидро и термоенергетика; 

 

2) Објавио је значајан број научних и стручних радова у часописима 
међународног и националног значаја, зборницима радова са међународних и 
националних научних скупова. Након избора у звање доцента објавио је  

6 научних радова у научним часописима и зборницима са рецензијом (од тога 
један рад у часопису са СЦИ листе и 5 радова у зборницима са међународних 
конференција); 
 

 

3) Након избора у звање доцента објавио је четири књиге:  

- један рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи, 




