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Пријављени кандидати 

1. Др Бојан Кнежевић, виши асистент, 

Машински факултет, Универзитет у Бањој Луци 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Бојан (Зденко, Драгојла) Кнежевић 

Датум и мјесто рођења: 26.10.1982. год., Бања Лука 

Установе у којима је био запослен: -Конел д.о.о. Трн, Лакташи 

-Универзитет у Бањој Луци, 

Машински факултет 

Радна мјеста: Инжењер у пројектовању, асистент, 

виши асистент 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, 

Електротехнички факултет 

Звање: Дипломирани инжењер електротехнике 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2008. год. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8.11 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Универзитет у Београду, 

Електротехнички факултет 

Звање: Мастер инжењер електротехнике и 

рачунарства 

Мјесто и година завршетка: Београд, 2010. год. 

Наслов завршног рада: Заштита нисконапонских асинхроних 

мотора од асиметричног напајања 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Електротехника и рачунарство 

Просјечна оцјена: 10.00 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Универзитет у Новом Саду, 

Факултет техничких наука Нови Сад 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

Нови Сад, 2018. год. 

Назив докторске дисертације: Побољшање управљачких и енергетских 

карактеристика погона мехатроничког 

система лифта 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Техничке науке 
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Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година 

избора) 

-Универзитет у Бањој Луци, Машински 

факултет, 

асистент, 2008. год. 

-Универзитет у Бањој Луци, Машински 

факултет, 

виши асистент, 2011. год. 

-Универзитет у Бањој Луци, Машински 

факултет, 

виши асистент, 2016. год. 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

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

Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја 

1. Blanusa B., Knezevic B. (2013). Simple Hybrid Model for Efficiency Optimization 

of Induction Motor Drives with Its Experimental Validation. Advances in Power 

Electronics. Vol. 2013 (1), pp. 1-8. 

Бодова: 10 

Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 

1. Кнежевић, Б., Ђурић, М. (2011). Филтери инверзне компоненте напона за 

статичке заштитне релеје. Електродистрибуција. Vol. 39 (1), pp. 39-46. 
Бодова: 6 

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини 

1. Стојчић М., Кнежевић Б. (2011). Пројектовање дигиталног контролера који 

обезбјеђује робусно праћење трајекторије са контролисаним трзајем. 37. 

Јупитер конференција. Београд, стр. 4.11 - 4.16. 

Бодова: 5 

2. Knežević B., Blanuša B., Marčetić D. (2011). Design of Elevator Drive With Jerk 

Control. 16th International Symposium on Power Electronics. Novi Sad, pp. 1-4. 

Бодова: 5 

3. Knežević B., Blanuša B., Marčetić D. (2011). Model of Elevator Drive With Jerk 

Control. XXIII International Symposium on Information, Communication and 

Automation Technologies ICAT 2011. Sarajevo, pp. 1-5. 

Бодова: 5 

4. Knežević B., Blanuša B. (2012). One Solution for Efficiency Optimized Control of 

Elevator Drive. 38. Jupiter konferencija. Beograd, pp. 4.19-4.23. 

Бодова: 5 

5. Blanuša B., Knežević B. (2013). Optimal Flux Control of Elevator Drive. XXIV 

International Conference on Information, Communication and Automation 

Technologies ICAT 2013. Sarajevo, pp. 1-6. 

Бодова: 5 
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6. Vušanović, I., Knežević B., Stockert R. (2015). Designing a Learning Space for 

Unified Collaboration and Communication between Universities, Industry and the 

Public Sector. ENTRENOVA. Kotor, pp. 88-95. 

Бодова: 5 

Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту 

1. HERD Energy Project – Quality Improvement of Master Programs in Sustainable 

Energy and Environment, 2016. 

Бодова: 3 

Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини 

1. Кнежевић, Б., Ђурић, М. (2010). Активни и пасивни филтери инверзне 

компоненте напона за примјену у заштитним релејима. VIII Симпозијум 

Индустријска електроника ИНДЕЛ 2010. Бања Лука, стр. 317 - 322. 

Бодова: 2 

2. Кнежевић, Б., Блануша, Б. (2011). Управљање кретањем лифта у функцији 

вриједности трзаја. Десети јубиларни међународни научно-стручни симпозијум 

ИНФОТЕХ. Јахорина, стр. 40 - 44. 

Бодова: 2 

3. Rogić M., Knežević B., Ristić B. (2009). Development of the Concept of Interactive 

Education in Mechatronics. 10th Anniversary International Conference on 

Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information 

Technology DEMI 2011. Бања Лука, pp. 819-824. 

Бодова: 2 

4. Stojčić M., Knežević B. (2011). The Controller Design for Trcking Trajectory With 

Controlled Jerk. 10th Anniversary International Conference on Accomplishments in 

Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2011. 

Бања Лука, pp. 905-910. 

Бодова: 2 

5. Blanuša B., Knežević B. (2012). Efficiency Optimized Control of Elevator Drive. 

Međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH 2012. Jahorina, стр. 71-74. 

Бодова: 2 

 

6. Кнежевић Б., Блануша Б., Матић П, Марчетић Д. (2013). Реализација 

индиректног векторског управљања асинхроним мотором у аритметици са 

покретном тачком. Међународни научно-стручни симпозијум ИНФОТЕХ. 

Јахорина, стр. 1081-1086. 

Бодова: 0.75×2 = 1.5 

7. Karanović V., Jocanović M., Laloš S., Knežević B. (2015). Oil Cleanliness Class 

Influence on Wear Intensity of Piston-Cylinder Contact Pair Inside of Hydraulic 

Distributional Valve. International Conference on Accomplishments in Electrical 

and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI. Banja Luka, pp. 

193-198. 

Бодова: 0.75×2 = 1.5 
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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 

1. Bojan Z. Knezevic, Branko Blanusa and Darko P. Marcetic, “A synergistic method 

for vibration suppression of an elevator mechatronic system”, Journal of Sound and 

Vibration (IF 2.593), Vol. 406 (2017), pp. 29-50. 

Модерни лифтови су комплексни системи који треба да задовоље високе перформансе у 

погледу прецизности, сигурности и удобности вожње. Сваки мехатронички систем лифта 

(МСЛ) садржи механички подсистем који је карактерисан својом резонантном 

фреквенцијом. Са циљем да постигне високе перформансе укупног система, управљачки 

дио МСЛ неизбјежно побуђује резонантна кола проузрокујући појаву вибрација. У овом 

раду предложено је синергијско рјешење базирано на контроли трзаја и надоградњи 

регулатора брзине филтером непропусником опсега са циљем враћања изгубљених 

перформанси вожње и брзинске регулације проузроковане појавом вибрација. Филтер 

непропусник опсега елиминише резонантну компоненту из спектра регулатора брзине док 

контрола трзаја обезбјеђује рад регулатора брзине у линеарном режиму рада као и повећање 

удобности вожње. У раду се предлаже оригинални метод за подешавање филтера 

непропусника опсега базиран на Герцеловом и Киферовом алгоритму. Са циљем 

генерисања трајекторије референце брзине која може бити дефинисана различитима 

облицима и амплитудама трзаја, предложен је јединствен генерализовани модел. 

Предложени алгоритми интегрисани су у управљачки алгоритам погона и имплементирани 

на дигиталном сигнал процесору. Кроз експерименталну верификацију на прототипу 

мехатроничког система лифта верификовани су предложени алгоритми и закључено је да 

само синергијски ефекат контроле трзаја и филтрирања референце момента могу у 

потпуности елиминисати вибрације. Рјешења представљена у раду могу се једноставно 

имплеметирати у стандардне управљачке јединице мехатроничког система лифта и могу 

бити коришћена као софтверска унапређења свих модерних лифтова. Такође, предложена 

рјешења за сузбијање вибрација су независна од модела па се могу уз минимална 

прилагођења примијенити на другим сличним мехатроничким системима. 

Бодова: 12 

Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја 

1. Danijela Kardaš, Bojan Knežević, Petar Gvero, Robin Støckert and Vojislav 

Novaković, “E-learning: Delivering knowledge in digital age”, Journal of 

International Scientific Publications, Educational Alternatives, Vol. 15 (2017), pp. 

264-270. 

Коришћењем модерне технологије, комуникација и сарадња је доступна и могућа више него 

икада до сада. Универзитети имају одговорност да пруже и прилагоде образовни систем 

новим захтјевима тржишта рада. Потребно је припремити студенте за радна мјеста 

будућности у којим дигиталне технологије омогућавају људима да се повежу и сарађују 

независно од физичке локације и међусобне удаљености. Сарадња и комуникација данас 

врши се са више типова уређаја уз комбинацију са социјалним мрежама, пословним 

мрежама и окружењима за учење. У овом раду представњене су мултифункционалне сале 

као чворови у мрежама са специјалним фокусом на окружење за учење. Рад презентује 

приступ у едукацији који је креиран као одговор на захтјеве модерног друштва и привреде. 

Е-учење које је презентовано у раду примијењено је кроз наставу у мултифункционалним 

салама дајући охрабрујуће резултате. Закључено је да Е-учење на универзитетима и 

коришћење нових технологија захтијевају много напора, а посебно: 1) квалификоване 

експерте и наставнике који ће увести нове технологије у образовање, 2) опрему са којом 

може да се имплементирају нови образовни програми и 3) квалификовано техничко особље 
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које треба да обезбиједи функционалност опреме и одвијање наставе. 

Бодова: 0.5×10 = 5 

Уводно предавање по позиву на научном скупу међународног значаја, 

штампано у цјелини 

1. Branko Blanuša, Bojan Knežević, Bojan Erceg, Đorđe Lekić and Predrag Mršić, 

“Elevator Drives, Present Trends and Perspectives”, IEEE 11-th International 

Conference on Electromechanical and Power Systems (SIELMEN 2017), Chisinau, 

Moldova, October 11-13, 2017. 

У раду су описане неке од интересантних тема које су у вези са електричним погонима 

модерних лифтова. Утицај трзаја дискутован је у раду и истакнута је важност дефинисања 

трајекторије трзаја као глатке функције што обезбјеђује мирне промјене брзине и положаја. 

Закључено је да је за регулацију позиције довољан ПИД регулатор са диференцијалним и 

пропорционалним дјеловањем по излазу. Праћење трајекторије брзине и положаја је добро 

чак и у случају појаве поремећаја која нису својствена нормалном раду лифта. Лифтови 

често раде са малим оптерећењем и у генераторском режиму рада што омогућава примјену 

метода за оптимизацију ефикасности погона. Могући су једноставни алгоритми базирани на 

look-up табелама али комплексни хибридни алгоритми базирани на моделу и на поступцима 

претраживања. Независно од примијењене методе, могућа је њихова имплементација у 

постојеће управљачке алгоритме без потребе за додатним сензорима или другим уређајима. 

У раду је приказано колико значајне уштеде енергије могу да се остваре примјеном 

алгоритама за повећање енергетске ефикасности. У раду је показано, такође, да савремени 

погони лифтова треба да имају: 1) примјењене управљачке алгоритме који могу да остваре 

високе перформансе погона, 2) проток енергије у оба смјера, 3) ниске губитке енергије, 4) 

могућност складиштења енергије, 5) примјену метода за повећање енергетске ефикасности, 

6) контролу фактора снаге и ниска хармонијска изобличења улазне струје и 7) добар однос 

уложено-добијено. 

Бодова: 0.5×8 = 4 

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини 

1. Danijela Kardaš, Bojan Knežević and Petar Gvero, “Teamwork and E-learning as a 

New Approach in High Education”, ENTRENOVA, Dubrovnik, Croatia, September 

7-9, 2017. 

Тимски рад постаје централни проблем многих корпорација и самоуправљани тимови се 

често виде како циљ програма за развој тимског рада. Повећани притисак на професионалце 

да обаве своје задатке са мањим бројем запослених и то брже и квалитетније креира 

потребу за тимским радом. У модерном друштву и радном мјесту, дисперзирани тимови су 

све чешћа појава како у малим тако и у великим организацијама. Постоје различите 

варијанте комуникације и сарадње. Једна од њих је и коришћење мултифункционалних 

сала. У овом раду представљен је курс „Тимски пројекат“ који је увршћен у оба циклуса 

студија ма Машинском факултету у Бањој Луци у којем се мултифункционална сала 

користи како алат за извођење наставе. „Тимски пројекат“ је наставни предмет базиран на 

искуству у којем студенти уче како да буду дио тима и како да раде на 

мултидисциплинарним пројектима. Резултати примјене описаног предмета са студентима 

првог и другог циклуса показују да је његова примјена потпуно оправдана. Студенти 

добијају вјештине које им помажу да знање стечено током студирања на другим 

предметима употријебе у пракси кроз сарадњу са другим колегама. Са предмета „Тимски 

пројекат“ студенти излазе спремнији за будући рад у привреди. 

Бодова: 5 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА (прије избора + послије избора):           62 + 26 = 88 бодова 
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г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије посљедњег 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) 

1. Боравак на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, Србија, у 

оквиру пројекта CEEPUS: CII-RS-0304-03-1011, 2010. године. 
Бодова: 3 

2. Боравак на Poznan University of Technology, Institute of Mechanical Technology, 

Пољска, у оквиру пројекта CEEPUS: CII-RS-0304-03-1011, 2011. године. 
Бодова: 3 

3. Боравак на Angel Kanchev University of Rousse, Department of Termotechnics, 

Hidro- and Pneumotechnics, Бугарска, у оквиру пројекта CEEPUS: CIII-RS-

0304-05-1213, 2013. године. 
Бодова: 3 

4. Боравак на “POLITEHNICA” University of Bucharest, Faculty of Mechanical 

Engineering and Mechatronics, Румунија, у оквиру пројекта CEEPUS: CIII-RS-

0304-05-1213, 2013. године. 
Бодова: 3 

5. Боравак на Technical University at Sofia – Branch Plovdiv, Бугарска, у оквиру 

пројекта CEEPUS: CIII-BG-0703-02-1314, 2014. године. 
Бодова: 3 

 

6. Боравак на Факултету стројарства и бродоградње Универзитета у Загребу, 

Хрватска, у оквиру пројекта CEEPUS: CIII-RS-1012-01-1516, 2016. године. 
Бодова: 3 

7. Боравак на Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Словачка, у оквиру пројекта CEEPUS: CIII-BG-0703-04-1516, 

2016. године. 
Бодова: 3 

8. Боравак на BOKU – University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, 

Department of Material Sciences and Process Engineering, Аустрија, у оквиру 

пројекта CEEPUS: CIII-RS-1012-01-1516, 2016. године. 
Бодова: 3 

Вредновање наставничких способности за наставнике и сараднике који су 

изводили предавања на Универзитету у Бањој Луци 

У сарадничким звањима кандидат је био ангажован на сљедећим предметима на 

Машинском факултету у Бањој Луци: Аутоматизација производних процеса, 

Управљање и регулација, Регулациона и управљачка техника, Системи аутоматског 

управљања, Програмирање и примјена ПЛЦ, Погони и погонска техника, Актуатори 

и сензори и Управљачка и комуникациона техника. Кандидат је изводио вјежбе и на 

Електротехничком факултету из предмета: Енергетска електроника. 

Студентска анкета у 2012/13 години спроведена је за предмет Управљање и 

регулација. Одржане вјежбе кандидата оцијењене су средњом оцјеном: 4.85. 
Бодова: 10 
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Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова сврстаних 

по категоријама из члана 21.) 

Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, 

едукација у иностранству) 

1. Боравак на BOKU – University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, 

Department of Material Sciences and Process Engineering, Аустрија, у оквиру 

пројекта CEEPUS: CIII-RS-1012-02-1617, 2016. године. 
Бодова: 3 

2. Боравак на Факултету стројарства и бродоградње Универзитета у Загребу, 

Хрватска, у оквиру пројекта CEEPUS: CIII-RS-1012-03-1718, 2017. године. 
Бодова: 3 

3. Боравак на BOKU – University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, 

Department of Material Sciences and Process Engineering, Аустрија, у оквиру 

пројекта CEEPUS: CIII-RS-1012-03-1718, 2017. године. 
Бодова: 3 

4. Боравак на Politehnica – University of Timisoara, Faculty of Engineering 

Hunedoara, Румунија, у оквиру пројекта CEEPUS: CIII-RS-1012-03-1718, 2018. 

године. 
Бодова: 3 

5. Боравак на Technical University in Kosice, Department of Process and 

Environmental Engineering, Словачка, у оквиру пројекта CEEPUS: CIII-RS-

1012-03-1718, 2018. године. 
Бодова: 3 

Нерецензирани студијски приручници (скрипте, практикуми...) 

1. Бојан Кнежевић, “Пропорционална хидраулика – основе електротехнике и 

електронике, управљачка електроника пропорционалних вентила, сензорска 

техника”, Бања Лука, мај, 2017. 

Бодова: 3 

2. Бојан Кнежевић, “Приручник за обуку на универзалном симулатору за 

хидраулику и мехатронику - Мехатроника”, Бања Лука, октобар, 2017. 

Бодова: 3 

Вредновање наставничких способности за наставнике и сараднике који су 

изводили предавања на Универзитету у Бањој Луци 

У звању вишег асистента кандидат је био ангажован на сљедећим предметима на 

Машинском факултету Универзитета у Бањој Луци: Аутоматизација производних 

процеса, Управљање и регулација, Регулациона и управљачка техника, Системи 

аутоматског управљања, Програмирање и примјена ПЛЦ, Погони и погонска 

техника и Управљачка и комуникациона техника. 

Студентска анкета у 2017/18 години спроведена је за предмет Регулациона и 

управљачка техника. Одржане вјежбе кандидата оцијењене су средњом оцјеном: 

4.14. 
Бодова: 8 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА (прије избора + послије избора):               34 + 29 = 63 бода 
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д) Стручна дјелатност кандидата: 

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

Верификован архитектонски, урбанистички план или студија 

1. Миловановић З., Кнежевић Д., Кнежевић Б. Студија о економској 

оправданости реконструкције, ревитализације и модернизације терминала са 

елементима заштите животне средине за изградњу и коришћење терминала 

„Брезичани“ на подручју града Приједора, Машински факултет Бања Лука, 

2014. година. 
Бодова: 2 

2. Миловановић З., Кнежевић Д., Кнежевић Б. Елаборат о утврђивању оштећења 

насталих у поплавама 2014. год. на електричним инсталацијама и уређајима 

терминала “Брезичани“ Приједор са неопходним санационим мјерама и 

њиховом цијеном коштања, Машински факултет Бања Лука, 2014. година. 
Бодова: 2 

Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту 

1. Испитивање и одређивање статичких и динамичких карактеристика 

хидрауличних компоненти, Машински факултет Бања Лука, 2015. година. 
Бодова: 1 

2. Обука лица која обављају енергетски преглед зграда, Фонд за заштиту 

животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, 2015. година. 
Бодова: 1 

 

3. Training (Professional Advancement) for Teachers and Lecturers of Practical 

Classes in Secondary Technical Schools at the Faculty of Mechanical Engineering 

Banja Luka, Машински факултет Универзитета у Бањој Луци (пројекат 

финансиран од стране Владе Швајцарске), 2015. 
Бодова: 1 

Члан комисије за полагање специјалистичког испита 

1. Члан Комисије за полагање испита за лица која су похађала обуку за 

енергетски преглед зграда, Фонд за заштиту животне средине и енергетску 

ефикасност Републике Српске, 2015. година. 
Бодова: 1 

Чланство у стручним жиријима у земљи 

1. Члан међународног жирија на 16. међународној изложби иновација, идеја и 

стваралаштва „ИНОСТ МЛАДИХ 2014“, Савез иноватора Републике Српске, 

2014. година. 
Бодова: 1 

2. Члан међународног жирија на 17. међународној изложби иновација, идеја и 

стваралаштва „ИНОСТ МЛАДИХ 2015“, Савез иноватора Републике Српске, 

2015. година. 
Бодова: 1 
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Стручна дјелатност кандидата (послије посљедњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту 

1. Development of Regional Adult Training Center with Apprenticeships at Work Place 

in Banja Luka, Laktasi, Gradiska and Teslic within Metal Processing Industry, 

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци (пројекат финансиран од 

стране Владе Швајцарске), 2017. 

Бодова: 1 

2. Универзални симулатор за хидраулику и мехатронику, објекат: ЈУ Техничка 

школа Градишка, наручилац: Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 

2017. 

Бодова: 1 
3. Универзални симулатор за хидраулику и мехатронику, објекат: ЈУ Средња 

школа „Никола Тесла“, Теслић, наручилац: Машински факултет Универзитета 

у Бањој Луци, 2017. 

Бодова: 1 
4. Универзални симулатор за хидраулику и мехатронику, објекат: ЈУ Техничка 

школа Бања Лука, наручилац: Машински факултет Универзитета у Бањој 

Луци, 2017. 

Бодова: 1 
5. Курс из области Мехатроника за привреду, Машински факултет Универзитета 

у Бањој Луци (пројекат финансиран од стране фирме Alloy Wheels и портала 

Posao.ba), 2017/2018. 
Бодова: 1 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА (прије избора + послије избора):             10 + 5 = 15 бодова 




