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II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци: 
Име (име оба родитеља) и презиме: Горан (Драгиша, Савица) Јањић 
Датум и мјесто рођења: 28.10.1975. године, Ливно 
Установе у којима је био запослен: 1. Машински факултет Бања Лука, 

од септембра 2008. до данас  
2. Генералштаб ОС БиХ, Команда 

за подршку, Бања Лука, од 
јануара 2006. до септембра 2008. 

3. Генералштаб Војске Републике 
Српске, Управа за логистику, 
Бања Лука, од маја 2004. до 
јануара 2006. 

4. Ваздухопловни завод ''Космос'', 
Сектор истраживања и развоја, 
Сектор квалитета и метрологије, 
Бања Лука, од децембра 1999. до 
маја 2004.  

Радна мјеста: 1. Виши асистент, доцент 
2. Официр за заштиту животне 

средине, заштиту на раду и 
противпожарну заштиту 

3. Официр за снабдјевање 
4. Технолог, пројектант система 

квалитета, начелник Одјељења 
контроле квалитета, начелник 
Сектора квалитета и метрологије

Чланство у научним и стручним организацијама 
или удружењима: 

 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Војнотехничка академија 
Звање: Дипломирани инжењер машинства 
Мјесто и година завршетка: Београд, 1999. године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 7,82 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Машински факултет Бања Лука 
Звање: Магистар наука из области 

индустријски инжењеринг 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2004. године 
Наслов завршног рада: Развој концепта информационог 

система за интегрисани менаџмент 
систем са нагласком на QMS 

Научна/умјетничка област (подаци из Индустријско инжењерство, 
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дипломе): Инжењерски менаџмент 
Просјечна оцјена: 9,80 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Машински факултет Бања Лука 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Бања Лука, 2012. године 

Назив докторске дисертације: Истраживање и развој система 
холистичког управљања 
енергентима региона 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Техничке науке 

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

Машински факултет Бања Лука:  
- виши асистент од 2008. до 2012. 
Године 
- доцент од 2012. до данас  
(Одлука број 02/04-3.2465-70/12 od 
08.10.2012.) 

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

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

Оргининални научни рад у часопису међународног значаја (члан 19/8, 10 бодова) 

1. Janjić G., Tanasić Z., Benea M.: Improvement of the System of Business Success 
Measurement in a Company Using Multicriteria Decision-Making Method, Annals of 
Faculty Engineering Hunedoara  International Journal of Engineering, Hunedoara, Tome X, 
Fascicule 1, pp. 159–165, ISSN 1584-2665, Hunedoara, 2012. 

                                                                                                         10 бодова

Оргининални научни рад у водећем часопису националног значаја (члан 19/9, 6 
бодова) 

1. Tanasić, Z., Janjić, G., Bobrek, M., Pejašinović, Ž.: Dizajniranje savremene organizacije – 
sistemsko mišljenje, Kvalitet (ISSN 0354-2408 UDC 006+658.5), Beograd, Vol. 21, br. 1-2, 
2011, str. 50-53.  

6x0,75 = 4,5 бодова

1. Janjić, G., Sorak, M.: Model strategijskog menadžmenta u industrijskim sistemima, Direktor 
(ISSN 0419-3903), Beograd, br. 11/12, 2003, str. 6-11.  

6 бодова

2. Janjić, G., Sorak, M.: Proces određivanja strategije industrijskih sistema prema seriji 
standarda ISO 9000:2000, Kvalitet (ISSN 0354-2408), Beograd, God. 12, br. 11/12, 2002, 
str. 37-42.  

6 бодова
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини (члан 19/15, 5 
бодова) 

1. Janjić, G., Nagraisalović, P., Tanasić, Z., Bobrek, M., Pejašinović, Ž.: The Process of 
Measuring Equipment Management and its Automatization, 10th International Conference on 
Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology – 
DEMI 2011, Banja Luka, May 26–27, 2011.
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5x0,50 = 2,5 бодова

2. Tanasić, Z., Janjić, G., Bobrek, M., Pejašinović, Z.: Influence of Organizational Culture on 
Business Performance, 10th International Conference on Accomplishments in Electrical and 
Mechanical Engineering and Information Technology – DEMI 2011, Banja Luka, May 26–
27, 2011. 

5x0,75 = 3,75 бодова

3. Pejašinović, Ž., Tanasić, Z., Janjić, G.: Effect of Material Properties of Measuring Force 
Transducer Elastic Elements to Metrologiy Characteristics, 10th International Conference on 
Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology – 
DEMI 2011, Banja Luka, May 26–27, 2011 

5 бодова

4. Janjić, G., Tanasić, Z., Pejašinović, Ž., Bobrek, M.: Uticaj stejkholdera u savremenoj 
organizaciji sa aspektom na isporučioce, 36. JUPITER konferencija, str. 1.43-1.48., Beograd, 
2010. 

5x0,75 = 3,75 бодова

5. Bobrek, M., Janjić, G.: Holistic Quality Management, Fourth International Working 
Conference Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches, Belgrade, 
May 27th–30th, 2007.  

5 бодова

6. Sovilj P., Janjić G.: ERP koncept u integrisanim menadžment sistemima, Evropska nedelja 
kvaliteta – Jusk ENK 2005, Novi Sad, 13–14. Decembar, 2005. 

5 бодова

7. Bobrek, M., Janjić, G., Sovilj, P.: Uticaj projektovanja Integrisanog menadžment sistema na 
njegovu efektivnost, 32nd International Annual YUSQ Conference – Towards Integrated 
Management Systems, Beograd, 1–3 Jun, 2005. 

5 бодова
 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини (члан 19/17, 2 
бода) 

1. Janjić, G., Tanasić, Z., Bobrek, M.:  Automatizacija sistema menadžmenta kvalitetom 
isporučioca, 9. međunarodna konferencija o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i 
informatike  DEMI 2009, Banja Luka, 28–29. maj 2009.  

2 бода

2. Tanasić, Z., Janjić, G., Bobrek, M.: Uloga ljudskih resursa u savremenoj organizaciji, 9. 
međunarodna konferencija o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike DEMI 
2009, Banja Luka, 28–29. maj 2009.  

2 бода

3. Janjić, G.,  Bobrek, M.: Predviđanje energetskog bilansa i uticaja energenata na okolinu, 
Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem ’’Savremene tehnologije za održivi razvoj 
gradova’’, Banja Luka, 14–15. novembar 2008.  

2 бода
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Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту (члан 19/20, 3 
бода) 

1. Tempus пројекат  MSc Program SEE, Број: CD JEP 19036-04, Партнер у пројекту 
Универзитет у Сарајеву, 2007-2008. 

3 бода

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

Оригинални научни рад у водећем научном часопису међународног значаја  (члан 19/7, 
12 бодова) 

1. Janjić G., Tanasić Z., Kosec B.: The Methodology of Monitoring the Implementation of a 
Strategy in Electricity Distribution Enterprise, Transactions of Famena, XXXIX-3, pp. 61–
75, ISSN 1333-1124, eISSN 1849-1391, Zagreb, 2015. 
 

Abstract: Lately, a greater emphasis has been placed on the quality of environment and sound 
management of resources, and above all on energy sources as the basis of the human life quality 
and of sustainable development. The sustainable development of an organization is monitored 
through the organization’s performance, which is the result of its strategy that has incorporated 
all stakeholders’ requirements beforehand. Although a great number of companies apply a 
strategic management concept and business success measurement methods, researches show that 
only every tenth company manages to implement the defined strategy. The main causes of 
unsuccessful strategy implementation can be found in the lack of adequate strategic control 
mechanisms. The paper presents the methodology developed with an aim to remove the main 
obstacles to successful implementation of the defined strategy and to the monitoring of an 
enterprise's effectiveness. 
 
Апстракт: У посљедње вријеме све интензивнији нагласак ставља се на аспекте квалитета 
животне средине и аспекте рационалног управљања ресурсима, а прије свега енергентима, 
што представља основу квалитета живота људи и одрживог развоја. Одрживи развој 
организације се прати преко скупа перформанси организације проистеклих из њене 
стратегије у коју су претходно уграђени захтјеви свих заинтересованих страна. Иако 
велики број предузећа примјењује концепт стратешког управљања и методе мјерењас 
перформанси пословања, истраживања су показала да само свако десето предузеће успије 
да имплементира дефинисану стратегију. Основни проблеми неуспјеха имплементације 
стратегије препознати су у недостатку адекватних механизама стратегијске контроле. У 
раду је дата методологија развијена у циљу отклањања главних недостатака успјешне 
имплементације дефинисане стратегије и праћења ефективности предузећа. 

12 бодова

Оргининални научни рад у научном часопису међународног значаја (члан 19/8, бодова 10)

1. Janjić G., Tanasić Z., Kosec B.: Measurement of company effectiveness using analytic 
network process method, RMZ-Materials and Geoenvironment, Vol. 64, Issue 2, 2017. 

 
Abstract: The sustainable development of an organisation is monitored through the organisation’s 
performance, which beforehand incorporates all stakeholders’ requirements in its strategy. The 
strategic management concept enables organisations to monitor and evaluate their effectiveness 
along with efficiency by monitoring of the implementation of set strategic goals. In the process of 
monitoring and measuring effectiveness, an organisation can use multiple-criteria decision-
making methods as help. This study uses the method of analytic network process (ANP) to define 
the weight factors of the mutual influences of all the important elements of an organisation’s 
strategy. The calculation of an organisation’s effectiveness is based on the weight factors and the 
degree of fulfilment of the goal values of the strategic map measures. New business conditions 
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influence the changes in the importance of certain elements of an organisation’s business in 
relation to competitive advantage on the market, and on the market, increasing emphasis is given 
to non-material resources in the process of selection of the organisation’s most important 
measures. 
 
Апстракт: Одрживи развој организације се прати кроз учинaк организације у чију су 
стратегију претходно инкорпорирани захтјеви свих заинтересованих страна. Концепт 
стратегијског менаџмента омогућава организацијама да прате и процјењују њихову 
ефикасност заједно са ефикасношћу кроз праћење спровођења постављених стратешких 
циљева. У процесу праћења и мерења ефективности, као помоћ, организација може да 
користи методе вишекритеријумског одлучивања. Ова студија користи методу аналитичког 
мрежног процеса (АNP) за дефинисање фактора тежине међусобних утицаја свих важних 
елемената стратегије организације. Прорачун ефективности организације је заснован на 
тежинским факторима и степену испуњења циљних вриједности мјерила стратешке мапе. 
Нови услови пословања утичу на промјену значајности појединих елемената пословања 
организације у вези са њеном конкурентском предности на тржишту и на тржишту се све 
већи акценат ставља на нематеријалне ресурсе у процесу селекције најважнијих мјерила 
организације. 

10 бодова

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини (члан 19/15, 5 
бодова) 

1. Kardaš, D., Janjić, G., Gvero, P.: ’’Teamwork’’ at Faculty of Mechanical Engineering 
Banja Luka, VI Regional Conference: Industrial Energy and Environmental Protection in 
South Eastern European Countries, Zlatibor, 21-24 June 2017, ISBN: 978-86-7877-028-9 

 
Abstract: Cooperation between people from different disciplines is essential in most 
organizations during realization of the complex, multidisciplinary projects. Success depends on 
effective cooperation between different professions participating at the same task. Cooperation 
skills are just as important as academic competencies in working life. Today these skills are in 
greater demand than ever. Teamwork skills help to realize the full benefits of the combined 
knowledge in the working team. This paper analyzes introducing of a course “Team Project” on 
the first and second cycle of studies at University in Banja Luka, Faculty of Mechanical 
Engineering. Introduction of this course came as a transfer of the knowledge and experience from 
NTNU (Norwegian University of Science and Technology) to the Faculty of Mechanical 
Engineering within the project HERD QIMSEE (HERD Quality Improvement of Master 
Programs in Sustainable Energy and Environment). Course “Team project” has the same concept 
as course “Experts in teamwork” at NTNU and it will be launched at summer semester in 
academic year 2016/2017. 
 
Апстракт: Сарадња између људи из различитих дисциплина је од суштинског значаја у 
току реализације сложених, мултидисциплинарних пројеката. Успјех зависи од ефективне 
сарадње различитих професија које учествују у реализацији истог задатка. Вјештине 
сарадње су исто тако значајне као и академске компетенције. Данас су ове вјештине 
тражене више него икада. Вјештине тимског рада помажу да се искористе све предности 
комбинованог знања у радном тиму. Овај рад анализира увођење предмета ''Тимски 
пројекат'' на првом и другом циклусу студија на Машинском факултету Универзитета у 
Бањој луци. Увођење овог курса је резултат трансфера знања и искустава са Норвешког 
универзитета за науку и технологију (Norwegian University of Science and Technology - 
NTNU) на Машински факултет у оквиру пројекта HERD QIMSEE (HERD Quality 
Improvement of Master Programs in Sustainable Energy and Environment). Предмет ''Тимски 
пројекат'' има идентичан концепт као предмет ''Експерти у тимском раду'' на NTNU и биће 
покренут у љетњем семестру академске 20016/20017. године. 

5 бодова
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2. Janjić, G.,  Tanasić, Z., Kosec, G., Kosec, B., Sokovic, M.: An Integrated Approach to the 
Implementation of an Environmental Management System and Life Cycle Assessment Method 
in Company, 13th International Conference on Accomplishments in Mechanical and 
Industrial Engineering – DEMI 2017, Banja Luka, 26-27 May 2017, pp. 757-764, ISBN 978-
99938-39-72-9 

Abstract: Environmental protection is one of the leading issues at the global level today. In line 
with that, customer habits are changing, especially in relation to the environment. While buying 
products customers analyse its ecological acceptability. Because of this, producers use different 
measures for protection of the environment for the whole life-cycle of a product. An important 
measure for the protection of the environment is a Type III environmental labelling that provides 
quantified and reliable data about the product in relation to environmental protection which third 
party verified. In the process of collecting data for eco-labelling, it is good for producer to use an 
integrated approach including Environmental management systems and the LCA method. 
 
Апстракт: Заштита животне средине је једноод водећих питања на глобалном нивоу 
данас. У складу са тим, навике потрошача се мијењају, а посебно однос  према животној 
средини. Током куповине производа купци анализирају његову еколошку прихватљивост. 
Због тога купци користе различите мјере за заштиту животне средине током цијелог 
животног циклуса производа. Важна мјера за заштиту животне средине је Тип III 
еколошког означавања који обезбјеђује квантификоване и поуздане податке о производу и 
његовој релацији са животном средином које верификује трећа страна. У процесу 
прикупљања података за еко-означавање добро је да произвођач користи интегрисани 
приступ који укључује Систем управљања заштитом животне средине и LCA методу. 

5x0,50 = 2,5 бодова

 

3. Martić, R., Tanasić, Z., Janjić, G.: Implementation of LEAN Concept in SMEs, 13th 
International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering – 
DEMI 2017, Banja Luka, 26-27 May 2017, pp. 773-778, ISBN 978-99938-39-72-9 

Abstract: For the last twenty years the introduction and application of Lean concept has had a 
significant impact on many manufacturing companies. Previous studies have shown that the 
implementation of Lean concept enables business systems to improve their business, and reduce 
inventories, leading time, configuration time, and so on, under the condition that they adopted 
certain principles from practice. Likewise, analysis of the implementation of Lean concept so far 
has shown that Lean methods and tools cannot be applied to small and medium enterprises (SME) 
as equally as they can be applied to large enterprises. The aim of this paper is to present a critical 
review of the implementation of Lean concept in SMEs with the claim that Lean concept can be 
successfully applied in all branches of industry, provided that the Lean concept is fully 
understood, namely its meaning, principles and practice. Given that SMEs have limited resources, 
they are often faced with difficulties during the implementation of all Lean tools and methods. 
This paper proposes a model for the implementation of Lean concept in SMEs. 

 
Апстракт: У последњих двадесет година увођење и примена Lean  концепта имала је 
значајан утицај на многе производне компаније. Претходне студије су показале да 
имплементација Леан концепта омогућава пословним системима да унапреде своје 
пословање, смање залихе, вријеме производње, време конфигурације, и друго, под условом 
да су усвојили одређене принципе из праксе.Исто тако, анализе имплементације  Lean  
концепта су до сада показале да се Lean  методе и алати не могу примјенити на мала и 
средња предузећа (МСП) на исти начин као на велика предузећа. 
Циљ овог рада је да представи критички осврт на имплементацију Lean  концепта у малим 
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и средњим предузећима са тврдњом да се Lean концепт може успјешно примјенити у свим 
гранама индустрије, под условом да је Lean концепт је потпуно јасан, односно његово 
значење, принципи и пракса. 
Имајући у виду да МСП имају ограничене ресурсе, они су често суочени са тешкоћама у 
току реализације свих Lean алата и метода. Овај документ предлаже модел за 
имплементацију Lean концепта у малим и средњим предузећима. 

5 бодова

4. Soković, M., Janjić, G., Budak, I., Tanasić, Z., etc: Environmental Labelling with Type I 
Eco Labels, 13th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial 
Engineering – DEMI 2017, Banja Luka, 26-27 May 2017, pp. 797-802,  ISBN 978-99938-
39-72-9 

Abstract: Environmental (ECO) labelling is an important issue in the actual global framework for 
more than 25 years. In this work is given a review of European Union (EU) and regional 
environmental labelling programs and standards, as well as a review of the development of the 
environmental labelling. Standard ISO has identified three broad types of ECO labels: Type I, 
Type II and Type III. In the frame of this study the special emphasis will be given to the Type I 
ECO labels. 

Апстракт: Означавање о заштити животне средине (еко-означавање) је важно питање у 
актуелном глобалном оквиру више од 25 година. У овом раду дат је приказ програма и 
стандарда означавања о заштити животне средине у Европској Унији и региону, а такође и 
приказ  развоја еко-означавања. ИСО стандард је идентификовао три типа еко-означавања: 
Тип I, Тип II и Тип III. У оквиру ове студије посебан акценат ће бити дат на еко-означавање 
Типа I. 

5x0,30 = 1,5 бодова

 

5. Tanasić, Z., Janjić, G., Kosec, B.,: Mjerenje performansi procesa poslovnog sistema, 
Scientific Conference with International Participation - ETIKUM 2016, Novi Sad, 23-25 Jun 
2016, str. 5-8, ISBN 978-86-7892-826-0 

Апстракт: У пословном окружењу постоји једна ријеч значајнија од свих осталих заједно 
а то је промјена. Пословни процеси и окружење, у којима се пословни свијет налази, 
мијењају се великом брзином усљед глобализације, Интернета, е-пословања и сл. 
Предузећа која не прате ове промјене у пословању остају далеко иза својих конкурената. 
За успостављање реалних основа развоја предузећа потребна је непрекидна комуникација 
менаџмента као и укљученост свих стејкхолдера. Управљање перформансама представља 
коришћење информација из мјерења перформанси да би се постигли позитивни ефекти у 
пословном систему,  процесима или организационој култури. 

5 бодова

6. Kosec, B., Karpe, B., Gogić, D., Nagode, A., Budak, I.,Ilić, M., Kosec, G., Tanasić, Z., 
Janjić, G., Soković, M.: LCA Method as an Useful Tool in Production Engineering, 11th 
Scientific/Research Symposium with International Participation „METALLIC AND 
NONMETALLIC MATERIALS“, Zenica, 21-22 April 2016, ISBN 978-99938-39-53-8   

 
Abstract: The most used and established method for detecting the effects of the product on the 
environment is a life cycle assessment (LCA) method. 
LCA analyzes the effects of the product on the environment in its ali five life stages: design, 
materials selection, manufacture, use, and ultimately its removal. At the same time LCA is an 
important tool when we deciding on choosing and optimizing the technology and raw materials.  
In the frame of our study is discussed LCA method as an useful tool in production engineering 
praxis. The application of LCA for the Slovenian steel producers and automotive industry was 
analyzed.  
During the first pilot project heavy plates of typical steel grades from ACRONI production 
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program were discussed, and in the frame of the second project a new generation of supercharger 
housing for gasoline engine AUDI 3.0 was analysed. 
 
Апстракт: Најчешће коришћена и успостављени метода за детекцију ефеката производа 
на животну средину је метода процене животног циклуса (LCA).  
Метода LCA анализира утицај производа на животну средину кроз његов цијели животни 
циклус од избора материјала, начина производње, употребе и његове рециклаже. Такође, 
LCA је важан алат у фази када се одлучује о избору и оптимизацији технологије израде 
производа. У оквиру нашег истраживања разматрана је LCA метода као користан алат у 
металургији, производњи метала и машинској пракси. Анализирана је потенцијална 
примјена LCA код словеначких произвођача челика за аутомобилску индустрији.  
Први пилот пројекат је обухватао анализу тешких плоча основних врста челика из 
производног програма ACRONI, а у оквиру другог пилот пројекта анализирана је нова 
генерација кућишта бензинског мотора AUDI 3.0. 

5×0,30= 1,5 бодова

 

7. Tanasić, Z., Vuković, M., Janjić, G., Sokovic, M., Kosec, B.: Simulation as a Tool in Lean 
Environment, 9th International Quality Conference, Kragujevac, June 5 2015, pp 483-487, 
ISBN 978-86-6335-015-1 

Abstract: Modern business is significantly different from traditional philosophy. Companies 
which nowadays successfully operate in a dynamic environment are facing many challenges. In 
order for the business to survive and be improved, it is necessary to use modern tools and 
techniques of quality concepts and methodologies in the field of management. Lean concept, as a 
support to the system of production management, enables the improvement of the quality of 
existing and developing processes. A shorter production cycle, removing of buffers and the 
reduction or complete elimination of time that does not add any value to the product are achieved 
by implementing lean concepts in industrial systems. Using Lean management tools, future 
improved state was developed and simulated. This paper focuses on simulation in the production 
system. The simulation provides dynamic models with varying production performance results, 
unlike the application of a value-stream mapping tool. 

Апстракт: У овом раду фокус је на симулацијама производних система. Пред менаџере 
савремених организација се постављају захтјеви за исправно разумијевање процеса 
промјене и примјена адекватних знања и техника са циљем сталног повећања ефикасности 
и ефективности организације. Да би опстала и унаприједила своје пословање, неопходна је 
примјена савремених алата и техника квалитета, концепата и методологија у подручју 
управљања пословним системима. Основни циљ имплементације Lean концепта у процесу 
производње је позитивно одговорити и дати образложење на питање: “Да ли се увођењем 
Lean концепта у предузећу може повећати ефикасност и ефективност његове 
производње?” Симулацијом процеса производње, који се желе побољшати, у предузећу 
могуће је извршити скраћење циклуса производње увођењем леан принципа кроз примјену 
алата и техника квалитета (JIT производња, нагара систем, 5S, распоред опреме у 
просторним структурама система). 

5x0,50 = 2,5 бодова

 

8. Tanasić, Z., Kosec, B., Janjić, G., Soković, M., Jotić, G.: Integrating Lean and Green into a 
Holistic Production System, 12th International Conference on Accomplishments in Electrical 
and Mechanical Engineering and Information Technology – DEMI 2015, Banja Luka, 29-30 
May 2015, pp 767-770, ISBN 978-99938-39-53-8 

Abstract: The research presented in this paper is the integration of Lean principles to reduce 
waste and Green principles to assess environmental impacts. Lean has the ability to identify 
waste in processes but does not quantify the environmental impact of the process. Also, the paper 
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aims to highlight the importance of a systemic approach to the exploration of the impact on the 
environment, society and economy, and establishment of social responsibility and sustainable 
development. 

Апстракт: Истраживање представљено у овом раду представља интеграцију LEAN 
принципа за смањење отпада као и Зелених принципа којима се процјењује утицај на 
животну средину. LEAN пружа могућност да се идентификује отпад у процесима, али не 
израчунава (квантификује) утицај процеса на животну средину. Рад, такође, има за циљ да 
истакне важност системског приступа истраживању утицаја на животну средину, друштво 
и привреду и успостављања друштвене одговорности и одрживог развоја.   

5x0,50 = 2,5 бодова
 

9. Tanasić, Z., Janjić, G., Bobrek, M., Soković, M.: Novi modeli organizacije i ISO/CD 
9001:2015, 39. JUPITER konferencija sa stranim učešćem, Beograd, 28-29. Oktobar 2014., 
str. 4.23-4.28, ISBN 978-86-7083-838-3 

Апстракт: Перманентне промјене у окружењу у којима функционишу организације и 
трендови 21. вијека намећу потребу за новим моделима организационих система. Ове 
промјене довеле су и до промјена утицајних фактора и захтјева на основу којих се 
дизајнирају организације. Појавом система менаџмента актуелизован је системски приступ 
и процесни модел у пословним системима. Они дају нову димензију холистичко-
системском концепту, односно димензију квалитета цјелине. Организације зависе од 
окружења, културе и оперативног контекста и приморане су да се брзо мијењају и 
прилагођавају. Нови начин пословања намеће потребу за дизајнирањем организације а то 
подразумијева процес стварања организације са димензијама инжењерства. 

5x0,75 = 3,75 бодова

 

10. Janjić, G., Mrkić-Bosančić, M., Tanasić, Z., Kosec, B.: Primjena AHP metode u izgradnji 
sistema za praćenje efektivnosti organizacije, 39. JUPITER konferencija sa stranim učešćem, 
Beograd, 28-29. Oktobar 2014., str. 4.1-4.6, ISBN 978-86-7083-838-3 

Апстракт: Све више организација прихвата стратегијски концепт управљања у циљу 
бржег одговора на честе промјене окружења. У том смјеру мијењали су се и 
стандардизовани системи управљања дајући све већи аспект анализи окружења и саме 
организације, стратешком планирању, те разумјевању потреба и очекивања свих 
заинтересованих страна. Стратегијски концепт управљања од организација тражи, поред 
ефикасности која је била циљ традиционалног концепта, да буде ефективна усмјеравајући 
све своје напоре ка реализацији стратегијских циљева. За организацију је веома битно да у 
оквиру својих процеса идентификује релевантна мјерила путем којих ће пратити 
реализацију постављене стратегије. Неадекватан избор мјерила, као основни проблем 
неуспјеха примјене стратешког концепта управљања у пословним системима могао би се у 
већој мјери умањити или отклонити у потпуности примјеном метода вишекритеријског 
одлучивања. 

5x0,75 = 3,75 бодова

 

11. Tanasić, Z., Kosec, B., Janjić, G., Soković, M., Bobrek, M.: LEAN i LCA – Sistemski 
pristup,  Međunarodna naučna konferencija - ETIKUM 2014, Novi Sad, 19-20. Jun 2014, str. 
171-174., ISBN 978-86-7892-616-7 

Апстракт: Пословни системи уколико желе да опстану дугорочно на домаћем и свјетском 
економском тржишту морају пословати одрживо и друштвено одговорно, односно 
неопходно је „Радити праве ствари на прави начин“. Организације могу остварити 
континуирану ефективност и успјех улагањем у пројекте друштвеног и економског 
развоја. Међутим, за унапређење ефикасности организација неопходна је стабилност и 
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одрживост животне средине и друштва из којих се црпе ресурси и за које организације 
производе,дистрибуирају, користе, рециклирају и коначно одлажу своје производе. 
Предмет истраживања у овом раду је интеграција LEAN принципа за смањење отпада и 
LCA методе за оцјену утицаја на животну средину. LEAN има могућност да идентификује 
отпад у процесима али не квантификује еколошки утицај процеса. Такође, радом се жели 
указати на значај системског приступа у истраживању утицаја на животну средину, 
друштво и економију и успостављању друштвене одговорности и одрживог развоја. 

5x0,50 = 2,5 бодова
 

12. Karpe, B., Kosec, B., Budak, I., Nagode, A., Gojić, M., Tanasić, Z., Kožuh, S., Janjić, G., 
Kosec, G., Soković, M.: LCA  Useful Tool in Foundries, 14th International Foundrymen 
Conference on Development and Optimization of the Castings Production Processes, 
University of  Zagreb, Faculty of Metallurgy, Opatija, May 22-23 2014, pp 1-4, ISBN: 978-
953-7082-17-8 

Abstract: Today foundries give increased emphasis on protecting the environment and deploy 
into production and supporting the activities of the so-called concept of sustainable development, 
which is reflected particularly in the implementation of environmental management systems. 
In the frame of our study life cycle assessment (LCA) method is discussed in detail, especially its 
advantages and disadvantages. 
We analyzed potential application of life cycle assessment for the Slovenian foundries and steel 
producers. 

Апстракт: Данас љеваонице све већи нагласак стављају на заштиту животне средине 
примјењујући мјере заштите у производњи и подржавајући активности тзв. концепта 
одрживог развоја који се нарочито огледа у спровођењу система за управљање животном 
средином. 

Наше истраживање детаљно разматра метод за процјену животног циклуса  (LCA  Life 
Cycle Assessment), нарочито његове предности и недостатке. Анализирали смо 
потенцијалну примјену процјене животног циклуса у словеначким љеваоницама и код 
произвођача челика. 

5x0,30 = 1,5 бодова

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
(члан 19/16, 3 бода) 

1. Tanasić, Z., Soković, M., Janjić, G., Kosec, B., Bobrek, M., Budak, I.: Quality Improvement 
of Product, Processes and Technologies: Metallurgy, vol. 53, No 3. Zagreb, July-September 
2014.  ISSN 0543-5846, UDK 669+621.7+51/54 (05)=163.42=111 

Апстракт: Истраживање се бави важношћу превентивног приступа који укључује 
хармонизацију развојних стратегија компанија са трајним принципима одрживог развоја, 
попут мање потрошње примарних сировина и енергије, мањег нивоа отпадног материјала, 
рециклирања и поновне употребе отпада, употребе рециклираних материјала у 
производњи, оптимизације транспорта и побољшања услова рада.  

3x0,30 = 0,9 бодова

2. Tanasić, Z., Berić, M., Stanojević, M., Janjić, G.: Clasters in The Republic of Srpska – 
Market Competitiveness, International Conference on SMEs Development and Innovation: 
Building Competitive Future of South-Eastern Europe, Ohrid, October 3-4 2014, ISBN 978-
9989-695-55-1  

 
Abstract: Permanent changes of the environment in which the organizations operate, impose the 
need for design/redesign of business systems. These changes have led to changes of influencing 
factors and requirements, on which is based the organization design. The influential factors that 
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were crucial in the course of the nineteenth and twentieth centuries are now inadequate or even 
the obstacles to organizational growth and development. The experience of the EU shows that the 
competitiveness of a business system and the overall economy can significantly increase by 
linking organizations in clusters. Developing a cluster model at the local level within the national 
economy is significant momentum towards comprehensive and more intensive development of 
the SME sector and entrepreneurship. Small and medium enterprises represent the backbone of 
economic development of the Republic of Srpska. Out of the registered companies in the 
Republic of Srpska, this group makes 99.57%. In order to survive in the market, these companies 
must continuously improve their business operations and build competitive advantage at both 
local and global market. However, SMEs are characterized by a lack of technical and 
non¬technical innovation, investment in research and development, the lack of necessary 
knowledge and experience and poor cooperation between academia and industry. This paper 
deals with the cluster development in the Republic of Srpska representing one of the options to 
increase the competitiveness of companies in the domestic and international market. It also 
provides a performance analysis of business enterprises in the existing clusters that are mainly 
formed in timber industry, which is one of the most important sectors in the Republic of Srpska. 
Апстракт: Перманентне промјене у окружењу у којима функционишу организације 
намећу потребу за дизајном/редизајном пословних система. Ове промјене довеле су и до 
промјена утицајних фактора и захтјева на основу којих се дизајнирају организације. 
Утицајни фактори који су били кључни у току XIX и XX вијека данас су неодговарајући 
или чак представљају сметње организационом расту и развоју. Искуства земаља ЕУ 
показују да се конкурентност пословних система и укупне привреде значајно може 
повећати повезивањем организација у кластере. Развијање модела кластера на локалном 
нивоу у оквиру националне економије представља значајан импулс свеобухватнијем и 
интезивнијем развоју сектора МСП и предузетништва.  
Мала и средња предузећа представљају окосницу развоја привреде Републике Српске. Од 
регистрованих предузећа у Републици Српској, ова групација чини 99,57%.  Да би опстала 
на тржишту, ова предузећа морају континуирано унапређивати своје пословање и градити 
конкурентну предност како на локалном тако и на глобалном тржишту. Међутим, МСП 
карактерише недостатак техничких и нетехничких иновација, улагања у истраживање и 
развој, недостатак потребних знања и искустава али и слаба сарадња између академске 
заједнице и привреде. У раду се презентује присутност и развој кластера у Републици 
Српској који представљају једну од могућности за повећање конкурентности предузећа на 
домаћем и иностраном тржишту. Такође, дата је анализа успјешности пословања 
предузећа у постојећим кластерима који су већином формирани у дрвној индустрији која 
представља један од најзначајних сектора индустрије Републике Српске. 

3x0,75 = 2,25 бодова

Реализован међународни научни пројекат у својству руководиоца пројекта (члан 19/19, 5 
бодова) 

1. Билатерални пројекат BI-BА/16-17-11 између Машинског факултета у Бањалуци – 
Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент и Fakulteta za strojništvo Ljubljana – 
Katedra za menedžment obdelovalnih tehnologij (суфинансирање програма научно-
технолошке сарадње између Словеније и Босне и Херцеговине за 2016-2017. годину) под 
називом „ЕКО означавање - алати квалитета“, 2016/17. (пројекат у току) 

0 бодова

Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту (члан 19/20, 3 
бода) 

1. Пројекат HERD QIMSEE  (Programme in Higher Education, Research and Development in 
the Western Balkans – Quality Improvement of Master Programs in Sustainable Energy and 
Environment), Број:  25133300, Партнер у пројекту: Универзитет у Бањој Луци, 2014 – 
2016. 

3 бода



13 
 

2. Билатерални пројекат научне сарадње између Босне и Херцеговине и Републике 
Словеније ("Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani): Унапређење 
квалитета производа, процеса и услуга уз коришћење процјене животног циклуса 
производа (Improving the Quality of Products, Processes and Services using the Life Cycle 
Assessment - LCA), Број: BI-BA/14-15-015., Партнер у пројекту: Универзитет у Бањој 
Луци,  2014 – 2015. 

3 бода

3. Пројкат IPA Програма 2009, Подршка увођењу система управљања квалитетом у 
Босни и Херцеговини (Support to Introduction of Quality Management System in Bosnia 
and Herzegovina), Број.: EuropeAid/129849/C/SER/BA, партнер: Министарство вањске 
трговине и економских односа Босне и Херцеговине 2012. – 2014. 

3 бода

4. Пројекат NORwegian-BOsnian TECHnology Transfer based on Sustainable Systems 
Engineering and Embedded Systems – NORBOTECH, Партнер у пројекту: Универзитет у 
Бањој Луци, 2011-14. 

3 бода
 

5. Tempus пројекат, Провођење истраживања дипломираних студената и побољшање 
алумни услуге за побољшање стратешког управљања и унапређења квалитета – 
CONGRAD (Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced 
strategic management and quality improvement – CONGRAD), Број: 517153-TEMPUS-1-
2011-1-DE-TEMPUS-JPGR, Партнер у пројекту: Универзитет у Бањој Луци, 2011. – 
2014. 

3 бода

6. Tempus пројекат Стратешко управљање у институцијама високог образовања 
засновано на интегрисаном систему обезбјеђења квалитета (Strategic Management of 
Higher Education Institutions Based on Integrated Quality Assurance System), Број: 
SHEQA-511262-TEMPUS-1-2010-BE-TEMPUS-SMGR, Партнер у пројекту 
Универзитет у Бањој Луци, 2011. – 2013. 

3 бода

7. Tempus пројекат Стандарди Европске уније за акредитацију студијских програма на 
универзитетима у Босни и Херцеговини (EU standards for accreditation of study 
programs on BH Universities), Број: SMGR 158853-1-2009-1-SE, Партнер у пројекту 
Универзитет у Бањој Луци, 2010. – 2013. 

3 бода
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:   65,5 +83,15 = 148,65 бодова         
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по категоријама 
из члана 21.) 
Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству,...)  (члан 21/10, 3 бода) 

1. Angel Kunchev University of Rousse, Румунија, Период боравка: 01.06.2011. – 
30.06.2011. године у оквиру CEEPUS пројекта CII-RS-0304-03-1011. 

3 бода
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2. Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука у Новом Саду, Србија, Период 
боравка: 01.10.2011. – 31.10.2011. године у оквиру CEEPUS пројекта CIII-RS-0304-04-
1112-M-49109. 

3 бода

3. Faculty of Engineering Hunedoarа, ''Politehnica'' University of Timisoara, Румунија, 
Период боравка: 01.12.2009. – 31.12.2009. године у оквиру CEEPUS пројекта CII-RS-
0304-02-0910-M-32758  Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in 
Manufacturing. 

3 бода

4. Завршен курс за консултанта за ЦЕ означавање (Completed Training Course for 
Consultants on CE marking), Извођач обуке: Словеначки институт за квалитет и 
метрологију (Курс подржан од стране Европске банке за обнову и развој - EBRD), 
Сертификат бр. C-CEmark/2011-SIQ-MP-BAS-BIH-01, Сарајево, 2011. 

3 бода

5. Завршен курс за FSC CoC Mенаџера/консултанта (Completed Training course for FSC 
CoC Manager/Consultant), Извођач обуке: GFA Consulting Group (Курс подржан од 
стране Европске банке за обнову и развој - EBRD), Бања Лука, 2011. 

3 бода

6. Завршен курс за интерне аудиторе по захтјевима ИСО9001:2008, Извођач обуке: 
Словеначки институт за квалитет и метрологију, Источно Сарајево 24 и 25. децембра 
2010. 

3 бода

7. Завршена обука за провјеривача/водећег провјеривача система управљања заштитом 
животне средине заснован на ISO 14001 (Completed Environmental Management Systems 
Auditor/Lead Auditor Training Course Based on ISO 14001),  Извођач обуке: Nigel Bauer 
& Associates The International Register of Certificated Auditors (IRCA), Сертификат бр. 
EMS/2008/1087, Бања Лука, 2008. 

3 бода

8. Завршена обука за провјеривача/водећег провјеривача система управљања квалитетом 
заснован на ISO9001 (Completed the LRQA Auditor/Lead Auditor Training Course Based 
on ISO 9001), Извођач обуке: Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA), Сертификат 
бр.  02/3340, 2002. 

3 бода

Квалитет педагошког рада (члан 25)

Кандидат је држао вјежбе као Виши асистент на сљедећим предметима и факултетима 
Универзитета у Бањој Луци: 

1. Машински факултет, предмети: Управљање квалитетом производа, Менаџмент 
квалитетом, Индустријски менаџмент, Интегрисани менаџмент системи и пословна 
изврсност, Менаџмент пројектима, Инжењерска статистика, Теорија система и 
информација 

2. Електротехнички факултет, предмет Менаџмент (од школске 2008/09 године). 

 

У званичним стдентским анкетама оцијењен са сљедећим оцјенама: 

1. Машински факултет Бања Лука: 
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 2009-2010. (љетњи семестар): 

o Менаџмент квалитетом (вјежбе): просјечна оцјена 4,39 

 2011-2012. (љетњи семестар): 

o Инжењерска статистика (вјежбе): просјечна оцјена 4,69 

2. Електротехнички факултет Бања Лука: 

 2009-2010. (љетњи семестар): 

o Менаџмент (вјежбе): просјечна оцјена 3,81 

Просјечна оцјена 4,29 - 8 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 19/2, 6 бодова) 

1. Tanasić, Z., Janjić, G., Bobrek, M,: Organizacija i menadžment, Univerzitet u Banjoj Luci, 
Mašinski fakultet, str.370, ISBN 978-99938-39-67-5, Banja Luka, 2016. 

 
Књига „Организација и менаџмент„ структурирана је у три дијела који садрже десет 
поглавља и пет прилога. Дат је јединствен списак релевантне литературе из подручја 
организације и менаџмента. 
Прво поглавље садржи дефиниције и појмовно одређење организације и менаџмента и 
њихове додирне тачке које су дали истакнути аутори из ове области. Дат је преглед 
различитог схватања појмова организације и менаџмента и њихова улога у развоју 
ефективних и ефикасних пословних система. Кроз друго и треће поглавље дата је 
класификација теорија организације и менаџмента од класичних теорија, насталих због 
потребе организовања и координације великог броја радника и повећања ефикасности 
производње за вријеме индустријске револуције, до савремених теорија заснованих на 
системском приступу и разумијевању организације као мреже пословних процеса, 
развијених за управљање у сложеним и промјенљивим условима пословања. Наглашена је 
предност дизајнерског приступа у процесу стварања организације посматране као 
друштвени систем. 
Четврто поглавље даје преглед системског приступа у посматрању, истраживању и 
проучавању друштвених појава који се заснива на принципима опште теорије система, 
кибернетике и системског мишљења, као подлога за рјешавање управљачких проблемских 
ситуација у које спадају и друштвени системи.Кроз пето поглавље представљене су 
функције предузећа, односно подручја рада организације за које су везани трансформациони 
и управљачки процеси условљени потребама вршења мисије и визије предузећа. Осам 
основних функција предузећа (управљање предузећем, маркетинг, развој, комерцијални 
послови, функција производње, управљање економско-финансијским токовима, општи 
послови и интегрална системска подршка) детаљно је приказано кроз њихове главне 
активности, организацију и мјере квалитета. 
У шестом поглављу изложен је апликативни поступак пројектовања процесног модела 
пословног система кроз глобални преглед структуре пословних процеса и њихових 
међусобних веза. Изложен је пројектантски приступ који полази од идентификације 
интереса заинтересованих страна и идентификације процеса којим се њихови интереси 
трансформишу према њиховом задовољењу. При томе дат је преглед структуре 
индустријских система и њихова класификација. Предложене су и одређене методе и 
технике за пројектовање процесног модела путем мапирања процеса. У Прилогу 1 дат је 
примјер примјене методологије пројектовања трипол дијаграма процеса освајања нових 
производа и процеса у аутоиндустрији, а у Прилогу 2 приказан је процесни модел за 
идентификацију и опис главних трансформационих процеса у реалном пословном систему. 
У седмом поглављу изложени су основни параметри и фактори организационе структуре и 
приказани организациони модели погодни за различите типове пословних система. Детаљно 
су описани утицајни фактори на дизајнирање и функционисање организационе структуре са 
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посебним освртом на технологију, старост и животни циклус предузећа. У овом поглављу 
обрађена је и организациона култура и задовољство запослених као битни фактори 
успјешности пословања организације. Дат је историјски развој и типологија модела 
организационе структуре. 
Кроз осмо поглавље детаљно су обрађени конвенционални и савремени (стратегијски) 
концепт управљања пословним системима са посебним освртом на приказ фаза процеса 
стратегијског менаџмента и различитости у њиховом дефинисању најистакнутијих 
аутора из ове области. Наведени су најзаступљенији модели за мјерење успјешности 
пословања који се користе за праћење ефективности имплементације стратегије 
предузећа, док је у први план стављена BSC метода (Balanced Scorecard). У Прилогу 3 дат је 
приказ стратегијског планирања у реалном пословном систему кроз анализу окружења и 
дефинисање његове мисије, визије и стратегије, а у Прилогу 4 приказана је примјена BSC 
методе. 
Девето поглавље даје преглед основних појмова и дефиниција дизајна уопште и дизајна 
пословних система. Као теоретска основа приступу дизајна пословних система дат је 
преглед и развој системских модела организације који су хронолошки настајали под 
утицајем промјена интерног и екстерног окружења. У Прилогу 5 приказани су савремени 
облици организације намијењени да функционишу у динамичном окружењу. У овом поглављу 
дат је детаљан приказ леан предузећа као једног од могућих решења за унапређење процеса 
пословања. 
У десетом поглављу наведени су институционални облици организовања предузећа и њихови 
могући облици сарадње. У оквиру сваког институционалног облика организовања описане су 
његове карактеристике, начин оснивања и организовања, начин расподјеле добити и 
вршења функције управљања. 
Књига је намјењена студентима Машинског факултета али и студентима других 
техничких факултета који изучавају област организације и менаџмента. Поред наставног 
процеса, ова књига може користити у едукативне сврхе свим заинтересованим из праксе 
који се баве овом облашћу.  

6 бодова

Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству,...) (члан 21/10, 3 бода) 

1. Учешће на семинару “Students in focus: Students as partners in higher education 
governance and quality assurance” у склопу Erasmus+ програма, Narxoz University in 
Almaty, Kazakhstan, 5-6 April, 2017 

3 бода

2. Боравак на Универзитету NTNU у Норвешкој ради обуке и учешћа у реализацији 
предмета ''Тимски пројекат'', Период боравка: 08.01.2017.–28.01.2017. у оквиру 
пројекта HERD QIMSEE.   

3 бода

3. Боравак на Универзитету NTNU у Норвешкој ради обуке супервизора за предмет 
''Тимски пројекат'', Период боравка: 19.11.2016.–23.11.2016. у оквиру пројекта HERD 
QIMSEE.   

3 бода

4. Студијска посјета “Building capacity and quality assurance for doctoral education” у 
склопу Erasmus+ програма, Malmö University, Malmö, Шведска, 31.05 - 01.06.2016. 

3 бода
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5. Учешће на семинару ''ICT based learning: opportunities for higher education learning and 
teaching'' у склопу Erasmus+ програма, Al-Hussein bil Talal University in Petra, Jordan, 
26-27. октобар 2015.  

3 бода

6. Учешће на курсу "System Engineering" - у оквиру пројекта NORBOTECH, предавачи на 
курсу су били представници Faculty of Technology and Maritime science, Kongsberg, 
Norway, Електротехнички факултет, Бања Лука, 17.11.2014.   

3 бода

7. Завршен курс ''Basic Industrial Energy Efficiency Training'' (Курс подржан од стране 
Европске банке за обнову и развој - EBRD), Сарајево, Новембар 2015. (Сертификат о 
завршеној обуци). 

3 бода

8. Завршен курс ''Енергетски менаџмент'', Извођач обуке: TMS Academy, Сертификат бр: 
PА072 006), Бања Лука, Новембар 2015.  

3 бода

9. Завршен курс ''Consulting SMEs on ISO9001 QMS Implementation'', Извођач обуке: 
Matthias Halder, EU-QMS Team Leader, Бања Лука, 20. и 21. Фебруар 2014.  

3 бода

Менторство кандидата за степен другог циклуса (300 ЕЦТС бодова) (члан 21/13, 4 бода)

1. Мркић-Босанчић Маја: Анализа ефективности стратешког концепта управљања у 
организацијама јавне управе са аспектом на управљање индустријом, мастер рад (300 
EЦTС бoдoвa), Maшински фaкултeт, Бaњa Лукa, април 2013. (Одлука бр. 16/3.1506/13 
од 01.10.2013.) 

4 бода
Члан комисије за одбрану рада другог циклуса (члан 21/14, 2 бода)

1. Вуковић Маја: Lean концепт у функцији унапређења процеса производње, мастер рад 
(300 ECTS бoдoвa), Maшински фaкултeт, Бaњa Лукa, decembar 2013. (Одлука бр. 
16/3.2118/13 од 18.12.2013.) 

2 бода

2. Јотановић Слађан: Унапређење квалитета процеса монтаже носача четкица 
електропокретача примјеном FMEA методе, диплoмскoг рaдa за 5-годишњи студиј 
(300 EЦTС бoдoвa) - eквивaлeнт мaстeр рaду Maшински фaкултeт, Бaњa Лукa,  
дeцeмбaр 2015. (Рјешење бр. 16/1.2323/15 од 21.12.2015.) 

2 бода

Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса (210 и 180 EЦTС бoдoвa) (члан 
21/18, 1 бод) 

1. Кецман Борис: Управљање процесима дрвне индустрије у предузећу „Липа дрво“ 
д.о.о. Приједор, завршни рад првог циклуса (180 ECTS бoдoвa ), Maшински фaкултeт, 
Бaњa Лукa, јун 2016. (Рјешење бр. 16/1.1177/16 од 20.06.2016.) 

 1 бод

Члaн кoмисиje зa oдбрaну зaвршних рaдoвa првог циклусa студиja (180 и 240 EЦTС 
бoдoвa) (не бодује се) 

1. Бучић Ведран: Савремени приступи организацији одржавања и тенденције даљег 
развоја (210 ЕЦТС бодова) Maшински фaкултeт, Бaњa Лукa, октобар 2014. (Рјешење 



18 
 

бр. 16/1.1965/14 од 22.10.2014.)  

2. Савић Радана: Примјена lean концепта у производњи металних елемената, завршни рад 
првог циклуса (180 ECTS бoдoвa ), Maшински фaкултeт, Бaњa Лукa, oktobar 2014. 
(Рјешење бр. 01-1966/14 од 22.10.2014.) 

3. Васић Лејла: Управљање производњом у малим предузећима, завршни рад првог 
циклуса (180 ЕЦТС бодова) Maшински фaкултeт, Бaњa Лукa, јун 2014. (Рјешење бр. 
16/1.1177/14 од 20.06.2014.)  

 

Квалитет педагошког рада (члан 25)

Одговорни наставник у звању доцента на сљедећим предметима и факултетима Универзитета 
у Бањој Луци: 

 Први циклус студија: 

1. Машински факултет: Управљање квалитетом, Индустријски менаџмент и инжењерска 
статистика, 

2. Технилошки факултет: Управљање системом квалитета, Управљање квалитетом, (од 
школске 2014/15) 

3. Електротехнички факултет: Менаџмент (од школске 2012/13) 

 Други циклус студија:  

1. Машински факултет: Управљање пројектима, Симулација процеса рада, Интегрисани 
менаџмент системи и пословна изврсност. 

2. Архитектонско-грађевинко-геодетски факултет: Тимски пројекат, Економски и 
еколошки аспекти енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије  

 

Званичне анкете спроведене на Универзитету: 

 Машински факултет, школска година 2013/14 (зимски семестар): 

- Индустријски менаџмент (Предавања):   просјечна оцјена 4,21 

- Индустријски менаџмент (вјежбе):   просјечна оцјена 4,25 

 

 Машински факултет, школска година 2014/15 (љетњи семестар): 

- Инжењерска статистика (предавања):   просјечна оцјена  4,58 

- Инжењерска статистика (вјежбе):    просјечна оцјена  4,61 

- Менаџмент квалитетом (вјежбе):   просјечна оцјена  4,36 

 

 Технолошки факултет, школска година 2014/15:  

- Управљање системом квалитета (предавања):  просјечна оцјена 4,64 

- Управљање системом квалитета (вјежбе):  просјечна оцјена 4,64 

 

 Електротехнички факултет, школска година 2012/13:  

- Менаџмент (вјежбе):     просјечна оцјена 4,11 
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 Електротехнички факултет, школска година 2014/15:  

- Менаџмент (вјежбе):     просјечна оцјена 4,18 

 
Просјечна оцјена за све предмете је 4,40 = 8 бодова

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 32,00+50,00=82 
 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.)

Стручна књига издата од међународног издавача (члан 22/1, бодова 6) 
1. Šabanac, Z., Janjic, G., Durić, A. et al.: Overview of the Higher Education System – Bosnia 

and Herzegovina, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA): 
Brussels, National Erasmus+ Office in Bosnia and Herzegovina: Sarajevo, 2017 (ISBN 978-
92-9492-382-0, doi  10.2797/689342,  

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/countryfiche_bosniaherzegovina_2017.pdf). 
 

6 бодова
 
Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа (члан 22/5, бодова 3) 

1. Janjić, G.,  Tanasić, Z., Arntzen Bechina, A.: Effective Management of Personnel 
Development in Business Systems, 11th International Conference on Accomplishments in 
Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology – DEMI 2013, Banja 
Luka, 30 th May  - 1 th June 2013., pp 543-550, ISBN 978‐99938‐39‐46‐0 

 
Abstract: The ability of organizations to manage their intangible resources in the best possible 
way proved to be the key to developing and sustaining competitive advantage. Organizations have 
to emphasize human resources management, i.e. human capital management, as the most 
important element of intangible assets. Working in highly uncertain and risky surroundings, the 
most reliable source of permanent competitive advantage for an organization is knowledge. To be 
able to catch up with the changes, employees and especially managers are expected to accept the 
principles of continuing education or lifelong learning. 
The focus of human resources management, in addition to the development of the key 
competences, is the evaluation of efficiency of investment in human resources development, 
usually monitored through the number of hours employees spend attending continuing education 
courses. In this context, education, training and evaluation of employees' performances have 
important role in the development of human resources and creation of conditions for effective 
change management in an organization. It is necessary for enterprise management to have all 
relevant information on the process of personnel education and training to be able to make high 
quality decisions and manage the personnel development effectively, which can only be provided 
by an adequate information system. 
Апстракт: Могућности организација да што боље управљају својим нематеријалним 
ресурсима показале су се кључним за креирање и одржавање конкурентске предности. 
Организације морају дати посебан аспект на управљање људским ресурсима односно 
људским капиталом као најважнијим елементом нематеријалне активе. У условима високог 
степена неизвјесности и ризика у којима послују организације, најпоузданији извор трајне 
конкурентске предности јесте знање. Да би могли да ухвате корак са промјенама, од 
запослених а посебно менаџера тражи се да прихвате принципе перманентног образовања 
или цјеложивотног учења.  
Главни фокус менаџмента људским ресурсима, поред развоја кључних компетентности, је 
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и оцјена ефективности улагања у развој људских ресурса која се обично прати преко броја 
сати који запослени проведу на курсевима перманентног образовања. У том контексту, 
Образовање, обука и оцјењивање перформанси запослених имају значајну улогу у развоју 
људских ресурса и стварању услова за ефективно управљање промјенама у организацији. 
Да би менаџмент предузећа могао да доноси квалитетне одлуке и ефективно управља 
развојем кадрова, неопходно је да има релевантне информације о процесу образовања и 
обуке кадрова што му може обезбједити само адекватан информациони систем. 

3 бода

 

Реализован национални стручни пројекат у својству руководиоца пројекта (члан 22/11, 3 
бода) 

1. Пројектовање и имплементација интегрисаног система управљања према захтјевима 
међународних стандарда ISO 9001 и ISO 14001, ''КАЛДЕРА COMPANY'' д.o.o, Лакташи, 
2008/2009. 

3 бода

2. Пројектовање и имплементација система  управљања према захтјевима међународног 
стандарда ISO 9001, ''Kосмос'' а.д. Banja Luka, 2007. 

3 бода

3. Пројектовање и имплементација интегрисаног система управљања према захтјевима 
међународних стандарда ISO 9001 и ISO 14001, ''ХГП'' д.о.о Прњавор, 2006. 

3 бода

Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту (члан 22/12, 
1бод) 

1. Пројектовање и имплементација интегрисаног систем управљања према захтјевима 
међународних стандарда ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, ''ЕЛЕКТРОКРАЈИНА'' 
а.д., Бања Лука, 2009/10. 

1 бод

2. Пројектовање и имплементација система  управљања према захтјевима међународног 
стандарда ISO 9001, ''ЖРС – Одржавање шинских возила'' а.д. Добој, 2008/09. 

1 бод

3. Пројектовање и имплементација интегрисаног система управљања према захтјевима 
међународних стандарда ISO 9001 и ISO 14001. (пројекат суфинансиран од стране Владе 
РС), ''БЕМИНД'' а.д. Бања Лука, 2006/07. 

1 бод

4. Пројектовање и имплементација система  управљања према захтјевима међународног 
стандарда ISO 9001, Градска управа Бања Лука, 2005. 

1 бод

5. Пројектовање и имплементација интегрисаног система управљања према захтјевима 
међународних стандарда ISO 9001 и ISO 14001 ''Хидроелектранe на Врбасу'' а.д. 
Мркоњић Град, 2003/2004.  

1 бод
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Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета (члан 22/22, 2 бода) 

1. Консултант Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа Републике 
Српске (www.rars-msp.org), 

2 бода

2. Консултант у области квалитета EBRD ASB програма Европске банке за 
реконструкцију и развој од 2005. године, 

2 бода
 

3. Члан Организационог одбора за прославу 40 година Машинског факултета, јул 2010. 
(Одлука бр. 01-796/10 од 14.07.2010.) 

2 бода

4. Члан радне групе за израду процедуре за потребе Веб сајта Машинског факултета 
Универзитета у Бањиј Луци, децембар 2010. (Рјешење бр. 01-1418/10 од 13.12.2010.) 

2 бода

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
Реализован национални стручни пројекат у својству руководиоца пројекта (члан 22/11, 3 
бода) 

1. Реализација обуке за примјену метода управљања квалитетом и оптимизацију процеса 
производње у предузећу KIS Produkt д.о.о. Лакташи (у склопу ЕУ пројекта SAVA 
GARDEN – regionalni rast kroz ekonomski i ruralni razvoj – ReGARD projekat), 2016. 

3 бода

2. Припрема производа ''Радијатор купатилски'' за ЦЕ означавање, PS-TEH д.о.о. Бања 
Лука, 2015/16. 

3 бода

3. Припрема производа ''ПВЦ улазна врата'' за ЦЕ означавање, Зидарт д.о.о. Мркоњић 
Град, 2015. 

3 бода

4. Припрема производа ''ПВЦ прозор'' за ЦЕ означавање, Зидарт д.о.о. Мркоњић Град, 
2015. 

3 бода

5. Пројектовање и имплементација система  управљања према захтјевима међународног 
стандарда ISO 9001, Masterwood д.о.о. Приједор, 2014. 

3 бода

6. Пројектовање и имплементација система  управљања према захтјевима међународног 
стандарда ISO 9001, Стандард д.о.о. Прњавор, 2013/14. 

3 бода

7. Пројектовање и имплементација система  управљања према захтјевима међународног 
стандарда ISO 9001, Нешо д.о.о. Бања Лука, 2012/13. 

3 бода
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8. Пројектовање и имплементација система  управљања према захтјевима међународног 
стандарда ISO 9001, КЛМ д.о.о. Бања Лука, 2012/13. 

3 бода

9. Пројектовање и имплементација система  управљања према захтјевима међународног 
стандарда ISO 9001, ГП Враница БЛ д.о.о Бања Лука, 2012/13. 

3 бода

Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту (члан 22/12, 
1бод) 

1. Пројекат имплементације и унапређења Lean концепта у процесу производње, 
"MEHANIZMI" d.o.o. Gradiška, EU пројекат ReGARDEN (2013/336-808), 2016. 

1 бод

2. Пројекат имплементације Lean концепта (I фаза: 5S и KANBAN,), "KLM" a.д., 
Прњавор, 2014/15. 

1 бод

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе 
повећању угледа Универзитета (члан 22/22, 2 бода) 

10. Члан Комитета за осигурање квалитета Универзитета у Бањој Луци (Одлука 
Универзитета у Бањој Луци број 02/04-3.138-77/17 од 26.01.2017.). 

2 бода

11. Руководилац студијског програма Индустријско инжењерство и менаџмент (Одлука 
Универзитета у Бањој Луци бр. 02/04-3.2893-31/16 од 27.10.2016.). 

2 бода

12. Члан експертског тима БиХ за реформу високог образовања (HERE) од 2015. године. 

2 бода

13. Експерт за лиценцирање високошколских установа од стране Министарства просвјете 
и културе Републике Српске. 

2 бода

14. Експерт је за акредитацију високошколских установа као представник академске 
заједнице. 

2 бода

15. Консултант Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа Републике 
Српске (www.rars-msp.org). 

2 бода

16. Предавање на тему ''Изазови, стратегије и могућности учења на даљину (e-learning) на 
Годишњој конференцији експерата за реформу високог образовања, Мостар, март 
2016. 

2 бода

17. Члан комисије за лиценцирање првог циклуса студијског програма ''Индустријско 
инжењерство и менаџмент – енергетска ефикасност и зелена енергија'' на 
Универзитету за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука (Рјешење 
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Министарства просвјете и културе РС број 07.050/612-187-1-1/15 од 13.05.2016.). 

2 бода

18. Члан комисије за лиценцирање другог циклуса студијског програма ''Индустријско 
инжењерство за енергетику'' на Факултету за производњу и менаџмент Универзитета у 
Источном Сарајеву, Лука (Рјешење Министарства просвјете и културе РС број 
07.050/612-192-5-1/15 од 01.06.2016.). 

2 бода

19. Предавач на обуци ''Вјештине презентовања'' иноваторима РС Фондације ICBL, Бања 
Лука, октобар 2013., 2014, 2015 и 2016. године. 

2 бода

20. Предавач на семинару ''Захтјеви стандарда ИСО 9001:2015 и његова примјена у 
организацијама'' у сарадњи са Подручном привредном комором Бања Лука, Бања Лука, 
25.11.2015.  

2 бода

21. Предавач на семинару ''Обука за интерног провјеривача система управљања 
квалитетом (према ИСО 9001:2015) у сарадњи са Подручном привредном комором 
Бања Лука, Бања Лука, 25-26. мај 2015.  

2 бода

22. Члан Комисије за израду Елабората о оправданости извођења првог и другог циклуса 
студија на студијском програму Индустријско инжењерство на Машинском факултету 
Универзитета у Бањој Луци, јул 2015. (Одлука бр. 16/3.1279-3/15 од 09.07.2015). 

23. Члан Радне групе за спровођење Привредне мисије у Марибору, Подручна привредна 
комора у бања Луци и Штајерска господарска комора у Марибору, 17.06.2015. 

2 бода

24. Рецензент ''Приручника за методе сценарија за енергетско планирање у локалним 
заједницама'' аутора мр Ђорђа Војиновића, мр Милована Котура и др Петра Гвере 
(Одлука Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 16/3.1291/15 од 
09.07.2016.). 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 22+70=92 
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Табеларни приказ укупне дјелатности кандидата 
Дјелатност 
кандидата 

Прије посљедњег 
избора 

Послије 
посљедњег избора 

УКУПНО 

Научна 65,50 83,15 148,65
Образовна 32,00 50,00 82,00
Стручна 22,00 70,00 92,00
УКУПНО 119,50 203,15 322,65

 
 
 

 
III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

На расписани Конкурс пријавио се један кандидат, др Горан Јањић, доцент на Машинском 
факултету Универзитета у Бањој Луци. На основу референци које је кандидат навео и 
документовао у конкурсној документацији, те на основу Закона о високом образовању 
(Службени гласник Републике Српске, бр. 73/10) и Правилника о поступку и условима избора 
академског особља Универзитета у Бањој Луци од маја 2013. године, доноси сљедеће 
мишљење:  
Кандидат је магистрирао и докторирао на ужој научној области Индустријско инжењерство и 
менаџмент (ужа научна област за коју се врши избор) и провео је један изборни период у 
звању доцента на овој научној области, на наставним предметима за које је Конкурс расписан 
(Управљање квалитетом, Управљање пројектима, Симулација процеса рада, Индустријски 
менаџмент и Интегрисани менаџмент системи). 
Након стицања звања доцента, кандидат је: 
 oбјавио као аутор и коаутор више од пет научних радова из области за коју се врши избор, 

објављених у научним часописима и зборницима са рецензијом (кандидат је приложио 16 
научних радова, од којих је 1 рад објављен у водећем научном часопису међународног 
значаја, 1 рад објављен у научном часопису међународног значаја са рецензијом, 12 радова 
објављено у цјелини у зборницима радова са рецензијом научних скупова међународног 
значаја и 2 рада штампана у зборнику извода радова), 

 аутор једног стручног рада објављеног на међународном стручном скупу, 
 објавио један универзитетски уџбеник из области за коју се врши избор, 
 успјешно реализовао менторство једног мастер рада и једног завршног рада првог циклуса 

студија, те био члан комисије за одбрану 2 мастер рада и 3 завршна рада првог циклуса 
студија, 

 учествовао у успјешној реализацији 7 међународних научних пројеката у својству 
сарадника на пројекту.  

 учествовао у успјешној реализацији 10 стручних пројеката националног значаја у својству 
руководиоца пројекта и 2 пројекта у својству сарадника на пројекту. 

Кандидат је кроз реализацију научних и стручних пројеката и других активности на 
Универзитету и ван њега успоставио успјешну сарадњу са другим универзитетима и 
релевантним институцијама у области високог образовања и привреде на међународном и 
националном нивоу.   
Кандидат има вишегодишње педагошко искуство у реализацији наставних активности, 
ангажован је на четири факултета Универзитета у Бањој Луци (Машинском факултету, 
Електротехничком факултету, Технолошком факултету и Архитектонско-грађевинско-
геодетском факултету) на предметима из области Индустријског инжењерства и менаџмента и 
високо је оцијењен у евалуацијским анкетама од стране студената. 
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