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разматрање конкурсног материјала и писање Извјештаја за избор у звање сарадника за ужу 

научну област Грађевинске конструкције, у саставу: 

а) предсједник – проф. др Властимир Радоњанин, дипл. инж. грађ. – редовни 

професор; ужа научна област: Грађевински материјали, процјена стања и санација 

конструкција, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Департман за 

грађевинарство;  

б) члан – доц. др Гордана Броћета, дипл. инж. грађ. – доцент; уже научне области: 

Грађевинске конструкције и Грађевински материјали и технологија бетона, 

Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет; 

в) члан – доц. др Бојана Грујић, дипл. инж. грађ. – доцент; ужа научна област: 

Геотехника, Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски 

факултет. 

 

Пријављени кандидати: 

1. Марина Латиновић, ма инж. грађ. (300 ECTS) 

2. Сњежана Миловановић, дипл. инж. грађ. (240 ECTS)  

3. Ивана Кларић, дипл. инж. грађ. – еквивалентно ма инж. грађ. (300 ECTS) 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Марина (Maринко и Свјетлана) 

Латиновић 

Датум и мјесто рођења: 06.09.1987, Бања Лука 

Установе у којима је био запослен: - Институт за испитивање материјала и 

конструкција Републике Српске, 2013 -

2015. 

- Институт за урбанизам грађевинарство и 

екологију Републике Српске, п.ј. 

Институт за испитивање материјала и 

конструкција Републике Српске, 2015 - до 

данас. 

- Универзитет у Бањој Луци, 

Архитектонско-грађевинско-геодетски 

факултет, 2017 - до данас. 

Радна мјеста: - Институт за урбанизам грађевинарство и 

екологију Републике Српске - стручни 

сарадник у области испитивања 

кострукција пробним оптерећењем и 

испитивања до лома и замјена одговорног 

инжињера у лабораторији за бетон и 
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производе од бетона, и лабораторији за 

испитивање опекарских производа и 

грађевинске керамике; 

- Архитектонско-грађевинско-геодетски 

факултет - стручни сарадник у настави на 

предметима Грађевински материјали 1, 

Грађевински матерјали 2, Материјали у 

архитектури и Експериментална анализа 

конструкција (ужа научна област 

грађевински материјали и конструкције). 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

- 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, 

Архитектонско-грађевински факултет 

Звање: Дипломирани инжењер грађевинарства са 

240 ECTS бодова 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2011 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,21  (најбољи студент генерације 

2006/07) 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Универзитет у Београду, Грађевински 

факултет 

Звање: Мастер инжењер грађевинарства са 300 

ECTS бодова 

Мјесто и година завршетка: Београд, 2012 

Наслов завршног рада: Пројекат санације старе зидане зграде 

градске вјећнице у Новом Граду 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Модул конструкције 

Просјечна оцјена: 8,86 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Универзитет у Београду, Грађевински 

факултет (друга година студија) 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

- 

Назив докторске дисертације: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Испитивање конструкција 

Претходни избори у наставна и научна звања 

(институција, звање, година избора) 

- 
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в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 

- 

Радови послије последњег избора/реизбора 

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини (чл. 19, ст. 15)  

• М. Поповић, Д. Јокић, М. Латиновић: “Испитивање пробним оптерећењем кровне 

конструкције спортске дворане у Градишци”, Зборник радова X међународног научно-

стручног скупа - “Савремена теорија и пракса у градитељству”, издавачи: Завод за 

изградњу а.д. Бања Лука и Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој 

Луци, Бања Лука, БиХ, мај 2014. године, UDK 69(082), 624(082), 71/72(082), ISBN 978-

99955-630-9-7, COBISS.RS-ID 4262424, стр. 407-414.  

Резиме: У овом раду приказан је принцип статичког испитивања решеткастог кровног носача спортске 

дворане у Градишци. Приликом испитивања вршена је симулација оптерећења снијегом на крвову, а 

обухваћен је један главни челични решеткасти носач, распона 38,10 m. Извршена су сљедећа мјерења и 

осматрања кровне решетке: мјерење вертикалних угиба на мјестима L/2 и L/4 распона конструкције, 

мјерење помјерања ослонаца, мјерење локалних деформација и мјерење трајних деформација и угиба 

конструкције послије растерећења, те је извршено њихово поређење са пројектованим вриједностима.  

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ПОТВРДИ: Оригинални научни рад 

5 бодова 

• А. Цумбо, М. Латиновић, Д. Дујаковић: “Испитивање и анализа висећег пјешачког 

моста преко ријеке Врбас у Бањој Луци”, Зборник радова X међународног научно-

стручног саветовања “Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката и 

насеља”, издавач: Савез грађевинских инжињера Србије, Вршац, Србија, jун 2017. године, 

ISBN 978-86-88897-09-9, COBISS.SR-ID 236178956, стр. 191-198.  

Резиме: У раду је приказано испитивање реконструисаног висећег пјешачког моста преко ријеке Врбас у 

Бањој Луци под утицајем пробног оптерећења. Конструкција моста није задовољила пројектоване услове 

за експлоатационо оптерећење због чега је испитивање прекинуто. Ово је иницирало спровођење 

активности на анализи и оцјени постојећег стања и изналажење рјешења за санацију конструкције моста.  

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: Изворни научни чланак 

5 бодова 

• M. Шиљеговић, М. Латиновић, О. Мијатовић, В. Голубовић-Бугарски, А. Борковић; 

“Experimental and numerical analysis of a simple frame structural model with tuned liquid 

damper”, “Савремена  теорија и пракса у градитељству XIII”, Бања Лука.  

Abstract: In this paper, a brief overview of damping systems and their operation and analysis principles is provided, 

with emphasis on tuned damping systems of engineering structures. Results of experimental analysis are presented 

for aluminum frame structure excited with initial displacement. Measured dynamic parameters (eigenfrequencies 

and dumping factors) of the basic experimental model are compared with the values of the numerical model values. 

Furthermore, comparison of results obtained for different variants of the experimental model are shown. Responses 

of models with and without damping device are considered. Water reservoir placed on the top of the structure is 

utilized as damping device. Water level in the reservoir and orientation of the reservoir with respect to the direction 

of excitation force are varied. For all model variants, the values of the first and the second eigenfrequencies in the 

direction of excitation are shown and the corresponding damping values are estimated. 

Резиме: У овом раду је укратко дат осврт на врсте, принципе рада и анализе система за пригушивање 

вибрација инжењерских конструкција, са акцентом на усклађеним пригушивачима. Изложени су резултати 

експерименталне и нумеричке анализе алуминијумске скелетне конструкције побуђене заданим почетним 

4



помјерањем. Динамички параметри (сопствене фреквенције и пригушења), добијени мјерењима на основном 

експерименталном моделу, поређени су са нумеричким моделом, а затим су вршена међусобна поређења 

параметара различитих варијанти експерименталног модела. Анализирани су и упоређени одговори модела 

са и без система за пригушивање. Као пригушивач је кориштена посуда са водом постављена на врх 

конструкције. Вариран је ниво воде у посуди, као и положај резервоара у односу на правац побуде. За све 

варијанте модела, приказане су вриједности прве и друге сопствене фреквенције у правцу побуђивања те су 

процијењене вриједности пригушења. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РЕЦЕНЗИЈАМА: Research paper  

НАПОМЕНА: Рад је прихваћен и категорисан, али није објављен 

0 бодова 

• Г. Броћета, М. Малешев, В. Радоњанин, Ж. Лазић, М. Латиновић; “The influence of 

component materials types and aplication on the chloride ion content in self-compacting 

concrete”, “Савремена  теорија и пракса у градитељству XIII”, Бања Лука. 

Abstract: Considering that one of the most common causes of reinforcement corrosion, and consequently 

degradation of concrete structures, are chloride ions, it is of utmost importance to know their concentration in 

concrete. This paper presents the limitations of the chloride ions content in concrete and classes according to 

European regulations, and the experimental research on the magnitude of the influence of applied component 

materials on the chloride content in various types of self-compacting concrete. 

The research presented that the dominant influence in respect of the increase of the chloride ions content in 

concrete, is of cement and then of a recycled concrete aggregate. The application of additions - limestone filler and 

fly ash and river aggregate results in the reduction of the chloride concentration in the concrete. 

Through factorial analysis, modeling of the functional dependence of chloride content and application of different 

types of component materials was performed. 

Резиме: Обзиром да су, један од најчешћих узрочника корозије арматуре, а тиме и деградације бетонских 

конструкција, хлор јони, од изузетне је важности познавање њихове концентрације у бетону. У раду су 

приказана ограничења садржаја хлор јона у бетонима и класе према европској регулативи, те спроведено 

експериментално истраживање о величини утицаја примијењених компонентних материјала на садржај 

хлор јона у различитим врстама самоуграђујућих бетона.  

Истраживањем се показало да на повећање садржаја хлор јона у бетону доминантан утицај има цемент, 

а затим и примјена рециклираног агрегата, произведеног од отпадног бетона. Примјена минералних 

додатака – кречњачког филера и електрофилтерског пепела и ријечног агрегата утиче на смањење 

концентрације хлорида у бетону. 

Путем факторијалне анализе, извршено је моделирање фунционалне зависности садржаја хлорида и 

примјене различитих врста компонентних материјала.  

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ПОТВРДИ: Research paper  

НАПОМЕНА: Рад је прихваћен и категорисан, али није објављен 

0 бодова 

Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту (чл. 19, ст. 

22) 

• Ж. Лазић, Г. Броћета, М. Латиновић: “10 wire (1+6+3) trihedral strand with compacted 

structure and periodical profile at the external surface of layer wires”, “Armasteel” Llc, 

Магнитогорск, Русија, јануар, 2018. 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНЕ ПОТВРДЕ О  ПРОЈЕКТУ 
1 бод 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                             11 бодова 
 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
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- 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 

- 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                               0 бодова 
 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 

- 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 

Стручни рад у часопису националног значаја (с рецензијом) (чл. 22, ст. 4) 

• М. Поповић, М. Латиновић, Д. Јокић: “Испитивање пробним оптерећењем кровне 

конструкције спортске дворане на Палама”, часопис AGG+, часопис за архитектуру, 

геодезију и сродне научне области, издавач: Aрхитектонско-грађевинско-геодетски 

факултет, Бања Лука, 2014, УДК 624.072.336.042  

Резиме: У овом раду приказан је принцип статичког испитивања решеткастог кровног носача спортске 

дворане, изграђене уз основну школу „Србија” у Палама.  

Приликом испитивања вршена је симулација оптерећења од снијежног покривача на крову, а обухваћен је 

један главни челични решеткасти (тропојасни) носач, распона 23 m. Извршена су сљедећа мјерења и 

осматрања кровне решетке: мјерење вертикалних угиба на мјестима L/2, L/4 и L/8 распона конструкције, 

мјерење помјерања ослонаца, мјерење локалних деформација и мјерење трајних деформација и угиба 

конструкције послије растерећења, те је извршено њихово поређење са пројектованим вриједностима.  

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: Стручни рад 

2 бода 

Реализован национални стручни пројекат у својству руководиоца пројекта (чл. 22, ст. 

11)  

• М. Латиновић - руководилац пројекта, Д. Јокић, М. Лалош – сарадници, “Испитивање 

пробним оптерећењем аб конзолних плоча”, наручилац: Миле Крсмановић, ИМК РС, 

Бања Лука, април, 2015. 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• М. Латиновић - руководилац пројекта, Д. Јокић, М. Лалош – сарадници, “Испитивање 

пробним оптерећењем алуминијумских стубова за расвјету”, наручилац: “Интеркомерц” 

д.о.о, Мостар, ИМК РС, Бања Лука, јули, 2015. 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• М. Латиновић - руководилац пројекта, Д. Јокић, М. Лалош – сарадници, “Испитивање 

пробним оптерећењем монтажних трибина”, наручилац: “Sport Team” д.о.о, Бања Лука, 

ИМК РС, Бања Лука, август, 2015. 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 
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• М. Латиновић - руководилац пројекта, Д. Јокић, М. Лалош – сарадници, “Испитивање 

кртости кровних панела”, наручилац: “Марбо” д.о.о, Лакташи, ИУГЕРС, Бања Лука, 

октобар, 2015. 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• М. Латиновић - руководилац пројекта, Д. Јокић, М. Лалош – сарадници, “Испитивање 

пробним оптерећењем међуспратне дрвене конструкције у објектима складишта Фабрике 

дувана у Бањој Луци”, наручилац: “Bulgatronic Holding” a.д, ИУГЕРС, Бања Лука, јануар 

2016.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• М. Латиновић - руководилац пројекта, Д. Јокић, М. Лалош – сарадници, “Испитивање 

пробним оптерећењем кранске стазе”, наручилац: “Hidraulica Flex” д.о.о, Јакуповци, 

ИУГЕРС, Бања Лука, фебруар 2016.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• М. Латиновић - руководилац пројекта, Д. Дујаковић, М. Лалош – сарадници, 

“Испитивање пробним оптерећењем челичне кровне решетке”, наручилац: “Браварија 

Радојевић” с.з.р. Србац, ИУГЕРС, Бања Лука, април 2016. 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• М. Латиновић - руководилац пројекта, Д. Дујаковић, М. Лалош – сарадници, 

“Испитивање челичних носача свјетиљки за расвјету”, наручилац: “Миг Електро” д.о.о. 

Мркоњић Град, ИУГЕРС, Бања Лука, мај 2016. 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• М. Латиновић - руководилац пројекта, Д. Дујаковић, М. Лалош – сарадници, 

“Испитивање фасадних анкера”, наручилац: “OHL ŽS” а.с. Брно, ИУГЕРС, Бања Лука, 

јуни, 2016. 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• М. Латиновић - руководилац пројекта, Д. Дујаковић, М. Лалош – сарадници, 

“Испитивање карактеристика дрвених стубова за надземне водове”, наручилац: 

“Сарајевоинвест” д.о.о, Пале, ИУГЕРС, Бања Лука, јуни, 2016.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• М. Латиновић - руководилац пројекта, Д. Дујаковић, М. Лалош – сарадници, 

“Испитивање металне конструкције носача звучника”, наручилац: “TeleGroup” д.о.о, Бања 

Лука, ИУГЕРС, Бања Лука, септембар, 2016.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 
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3 бода 

• М. Латиновић – главни пројектант, “Пројекат изведеног стања металне конструкције 

носача звучника”, наручилац: “TeleGroup” д.о.о, Бања Лука, ИУГЕРС, Бања Лука, 

септембар 2016.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• М. Латиновић – главни пројектант, А. Черековић – сарадник, “Главни пројекат санације 

клизишта”, наручилац: Дураковић Сакиб, ИУГЕРС, Бања Лука, децембар, 2016.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• М. Латиновић – главни пројектант, “Главни пројекат санације клизишта”, наручилац: 

Српаска Православна црква, Епархија Зворничко-Тузланска, ИУГЕРС, Бања Лука, март 

2017.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• М. Латиновић - руководилац пројекта, Д. Дујаковић, М. Лалош – сарадници, 

“Испитивање пробним оптерећењем кранске стазе”, наручилац: “Dongfang electric 

corporation” п.ј. пројектна канцеларија Станари, ИУГЕРС, Бања Лука, мај 2017.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• М. Латиновић - руководилац пројекта, Д. Дујаковић, М. Лалош – сарадници, 

“Испитивање пробним оптерећењем кранске стазе”, наручилац: “Dongfang electric 

corporation” п.ј. пројектна канцеларија Станари, ИУГЕРС, Бања Лука, мај 2017.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• М. Латиновић - руководилац пројекта, Д. Дујаковић, Ж. Попратин – сарадници, 

“Испитивање пробним оптерећењем кранске стазе”, наручилац: “Мis Glass” д.о.о. Трн, 

ИУГЕРС, Бања Лука, мај 2017.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• М. Латиновић - руководилац пројекта, Д. Дујаковић, Ж. Попратин – сарадници, 

“Испитивање конструкције кабловских регала”, наручилац: “Краш трговина” д.о.о, 

подружница Приједор, ИУГЕРС, Бања Лука, март 2018.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту (чл. 22, ст. 

12) 

• И. Пашалић – главни пројектант, М. Латиновић, Д. Јокић – сарадници, “Главни пројекат 

санације Градског моста у Бањој Луци”, наручилац: Град Бања Лука, ИМК РС, Бања Лука, 
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септембар, 2014.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• И. Пашалић – главни пројектант, М. Латиновић, Д. Јокић – сарадници, “Главни  

пројекат санације пјешачког моста преко ријеке Врбас у Крминама”, наручилац: Град 

Бања Лука, ИМК РС, Бања Лука, октобар, 2014.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• И. Пашалић – главни пројектант, М. Латиновић, Д. Јокић – сарадници, “Главни пројекат 

санације пјешачког моста преко ријеке Врбас у Рекавицама”, наручилац: Град Бања Лука, 

ИМК РС, Бања Лука, октобар, 2014.   

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• М. Поповић - руководилац пројекта, М. Латиновић, Д. Јокић, М. Лалош – сарадници, 

“Испитивање пробним оптерећењем челичне решетке кровног носача спортске дворане у 

Приједору”, наручилац: “Грабеж Монт” д.о.о.  Лакташи, ИМК РС, Бања Лука, октобар, 

2014.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• И. Пашалић – главни пројектант, М. Латиновић – сарадник, “Главни  пројекат санације 

колско-пјешачкогпреко Шарговачке ријеке”, наручилац: Град Бања Лука, ИМК РС, Бања 

Лука, октобар, 2014.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• И. Пашалић – главни пројектант, Б. Мајић, М. Латиновић, Г.Савић, М. Јењић, З. Вожни  

– сарадници, “Главни  пројекат санације клизишта у насељу Чесма”, наручилац: Град 

Бања Лука, ИМК РС, Бања Лука, октобар, 2014.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

0,5·1 бод = 0,5 бодова 

• Д. Вукојевић – главни пројектант, Г. Савић, Д. Вукојевић, И. Пашалић, М. Латиновић – 

сарадници, “Главни  пројекат санације клизишта на локацији Пискавица”, наручилац: 

Град Бања Лука, ИМК РС, Бања Лука, новембар, 2014.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ  

0,75·1 бод = 0,75 бодова 

• Д. Јокић - руководилац пројекта, М. Латиновић, М. Лалош – сарадници, “Испитивање 

пробним оптерећењем висећег пјешачког моста у Крминама”, наручилац: “Грађење 

Ђурић” д.о.о. Бања Лука, ИУГЕРС, Бања Лука, септембар, 2015.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 
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• Д. Јокић - руководилац пројекта, М. Латиновић, М. Лалош – сарадници, “Испитивање 

пробним оптерећењем висећег пјешачког моста у Рекавицама”, наручилац: “Грађење 

Ђурић” д.о.о. Бања Лука, ИУГЕРС, Бања Лука, септембар, 2015.   

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• Д. Јокић, М. Латиновић – чланови стручног тима, “Анализа стабилности објекта 

основне музичке школе у Прњавору”, наручилац: “Комерц мали” д.о.о. Прњавор, 

ИУГЕРС, Бања Лука, јануар, 2015;  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• И. Пашалић – главни пројектант, М. Латиновић, Д. Дујаковић – сарадници, “Главни  

пројекат санације пасареле у Улици Раде Кондића у Бањој Луци”, наручилац: Град Бања 

Лука, ИУГЕРС, Бања Лука, април, 2016.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• Д. Дујаковић - руководилац пројекта, М. Латиновић, М. Лалош – сарадници, 

“Испитивање пробним оптерећењем конструкције надвожњака у Улици Браће Пиштељића 

у Бањој Луци”, наручилац: Град Бања Лука, ИУГЕРС, Бања Лука, новембар, 2015.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• Д. Дујаковић - руководилац пројекта, М. Латиновић, М. Лалош – сарадници, 

“Испитивање касетиране армирано-бетонске таванице”, наручилац: „Бинго Еxпорт-

Импорт” д.о.о. Тузла, ИУГЕРС, Бања Лука, април, 2016.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• Д. Дујаковић - руководилац пројекта, М. Латиновић, М. Лалош – сарадници, 

“Испитивање пробним оптерећењем међуспратне армирано-бетонске плоче ЦМБ 

клиничког центра у Бањој Луци”, наручилац: „Vamed Standortentwicklung und Engineering 

GmbH&Co KG”, ИУГЕРС, Бања Лука, мај, 2016.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• Д. Дујаковић - руководилац пројекта, М. Латиновић, М. Лалош, Љ. Вечерновић – 

сарадници, “Испитивање пробним оптерећењем надвожњака Лужани на аутопуту Бања 

Лука-Добој”, дионица: Прњавор-Добој”, наручилац: ГП “ГРАНИТ” а.д. Скопље, ИУГЕРС, 

Бања Лука, август, 2016.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• Д. Дујаковић - руководилац пројекта, М. Латиновић, М. Лалош, Љ. Вечерновић – 

сарадници, “Испитивање пробним оптерећењем надвожњака Мамутовац на аутопуту Бања 

Лука-Добој, дионица: Прњавор-Добој”, наручилац: ГП “ГРАНИТ” а.д. Скопље, ИУГЕРС, 
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Бања Лука, август, 2016.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• Д. Дујаковић - руководилац пројекта, М. Латиновић, М. Лалош, Љ. Вечерновић – 

сарадници, ”Испитивање пробним оптерећењем надвожњака Укрина на аутопуту Бања 

Лука-Добој, дионица: Прњавор-Добој”, наручилац: ГП “ГРАНИТ” а.д. Скопље, ИУГЕРС, 

Бања Лука, август, 2016.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• Д. Дујаковић - руководилац пројекта, М. Латиновић, М. Лалош, Љ. Вечерновић – 

сарадници, “Испитивање пробним оптерећењем надвожњака Прњавор на аутопуту Бања 

Лука-Добој, дионица: Прњавор-Добој”, наручилац: ГП “ГРАНИТ” а.д. Скопље, ИУГЕРС, 

Бања Лука, август, 2016. 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• Д. Дујаковић - руководилац пројекта, М. Латиновић, М. Лалош, Љ. Вечерновић – 

сарадници, “Испитивање пробним оптерећењем моста Укрина на аутопуту Бања Лука-

Добој, дионица: Прњавор-Добој”, наручилац: ГП “ГРАНИТ” а.д. Скопље, ИУГЕРС, Бања 

Лука, август, 2016.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• Д. Дујаковић - руководилац пројекта, М. Латиновић, М. Лалош – сарадници, 

“Испитивање пробним оптерећењем кранске стазе”, наручилац: “ЕФТ Рудник и 

термоелектрана Станари” д.о.о. Станари, ИУГЕРС, Бања Лука, новембар, 2016.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• Д. Дујаковић - руководилац пројекта, М. Латиновић, М. Лалош – сарадници, 

“Испитивање пробним оптерећењем челичне надстрешнице на објекту Бинго Тузла”,  

наручилац: “Цивић” д.о.о. Цазин, ИУГЕРС, Бања Лука, децембар, 2016.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• Д. Дујаковић - руководилац пројекта, М. Латиновић, М. Лалош – сарадници, 

“Испитивање пробним оптерећењем моста преко ријеке Лим за потребе ХЕ Мрсово”, 

наручилац: “Тереx Инжењеринг” д.о.о, Бијељина, ИУГЕРС, Бања Лука, децембар, 2016.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• Д. Дујаковић - руководилац пројекта, М. Латиновић, М. Лалош, Л. Билбија – сарадници, 

“Испитивање пробним оптерећењем висећег пјешачког моста у насељу Сводна”, 

наручилац: Приједор путеви а.д. Бања Лука, ИУГЕРС, Бања Лука, април, 2017.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 
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1 бод 

• Д. Дујаковић, М. Латиновић - чланови стручног тима, “Анализа стања зидане 

конструкције са испитивањима материјала за објекат: Водоторањ, Жеравица, Градишка”, 

наручилац: Структура д.о.о. Бања Лука, ИУГЕРС, Бања Лука, мај, 2017.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• Д. Дујаковић, М. Латиновић – чланови стручног тима, “Анализа могућности и услова 

израде отвора са свјетларницима на армирано-бетонској конструкцији равног крова”, 

наручилац, „Unicredit Bank” а.д. Бања Лука, ИУГЕРС, Бања Лука, мај, 2017.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• Д. Дујаковић - руководилац пројекта, М. Латиновић, М. Лалош – сарадници, 

“Испитивање пробним оптерећењем пјешачко-бициклистичког моста до острва Ада на 

ријеци Врбас”, наручилац: Стара Ада д.о.о. Бања Лука, ИУГЕРС, Бања Лука, јун, 2017.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• И. Сопић – координатор пројекта, И. Сопић, М. Латиновић, С. Цвијић, Ј. Радуловић – 

пројектанти, “Главни  пројекат за реконструкцију и санацију колективног стамбеног 

објекта, у Улици Радоја Домановића у Бањој Луци”, наручилац: ЗЕВ Радоја Домановића, 

План д.о.о, Бања Лука, септембар, 2017.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

0,75·1 бод = 0,75 бодова 

• Б. Тимарац – координатор пројекта, С. Цвијић, М. Латиновић – пројектанти, „Главни  

пројекат вањског уређења – канализација, објекта производне хале у комплексу предузећа 

“Јелшинград”, наручилац: ПМП “Јелшинград ФМП”, Градишка, План д.о.о, Бања Лука, 

септембар, 2017.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод  

• Д. Дујаковић - руководилац пројекта, М. Латиновић, М. Лалош – сарадници, 

“Испитивање пробним оптерећењем армирано-бетонског моста преко ријеке Сане”, 

наручилац: Сана Коп д.о.о, Рибник, ИУГЕРС, Бања Лука, октобар 2017.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• M. Шкрбић – координатор пројекта, M.Шкрбић, С. Цвијић, М. Латиновић – 

пројектанти, “Главни  пројекат вањског уређења за легализацију пословно-производног 

објекта и потпорног зида и за изградњу ограде на потпорном зиду на к.ч. 328 к.о. Бања 

Лука у Улици од Змијања Рајка”, наручилац: Никола Видовић, План д.о.о, Бања Лука, 

октобар, 2017.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 
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• Д. Дујаковић - руководилац пројекта, М. Латиновић – сарадник, “Испитивање пробним 

оптерећењем армирано бетонског моста Вршани”, наручилац: Бијељина пут д.о.о, 

Бијељина, ИУГЕРС, Бања Лука, новембар, 2017.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• Д. Дујаковић - руководилац пројекта, М. Латиновић, Ж. Попратин – сарадници, 

“Испитивање карактеристика дрвених стубова за надземне водове”, наручилац: “Три јеле” 

д.о.о, Краљево, ИУГЕРС, Бања Лука, новембар, 2017.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• И. Сопић – координатор пројекта, И. Сопић, М. Латиновић, Ј. Радуловић, М. Лалош, С. 

Цвијић, Д. Сегић, М. Шкрбић – пројектанти, “Главни  пројекат за легализацију пословног 

објекта – хала за производњу алкохолних пића”, наручилац: “Агро воће” д.о.о, 

Александровац, План д.о.о, Бања Лука, децембар, 2017.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

0,30·1 бод = 0,30 бодова 

• С. Цвијић – координатор пројекта, С. Цвијић, М. Латиновић – пројектанти, “Главни  

пројекат реконструкције, ревитализације и проширења водоводне и канализационе мреже 

у Броду”, наручилац: општина Брод, План д.о.о, Бања Лука, јануар, 2018.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• Д. Дујаковић - руководилац пројекта, М. Латиновић, М. Лалош – сарадници, 

“Испитивање пробним оптерећењем челичне конструкције”, наручилац: “Там Сервис” а.д, 

Бања Лука, ИУГЕРС, Бања Лука, фебруар, 2018.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• Д. Дујаковић, М. Латиновић, Т. Дубочанин – чланови стручног тима, “Анализа стања 

конструкције са испитивањима материјала за објекат: ХЕ Делибашино село, Траписти, 

Бања Лука”, наручилац: Електрокрајина а.д. Бања Лука, ИУГЕРС, Бања Лука, јануар, 

2018.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

• И. Сопић – координатор пројекта, И. Сопић, М. Латиновић, С. Цвијић, Ј. Радуловић, М. 

Лалош, Д. Сегић – пројектанти, “Главни  пројекат за надоградњу спрата и реконструкцију 

на дијелу пословног обејкта спрратности П”, наручилац: ЈПШ “Шуме Републике Српске”, 

а.д. Соколац, ШГ “Горица” Шипово, План д.о.о, Бања Лука, март, 2018.   

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

0,30·1 бод = 0,30 бодова 

• М. Шкрбић – координатор пројекта, М. Шкрбић, С. Цвијић, М. Латиновић – 

пројектанти: “Главни  пројекат колективног стамбеног-пословног објекта 2П0+П+5+Пе, 
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на земљишту означеном као к.ч. број 1642/1, 1643, 1664, КО Бања Лука 7”, наручилац: 

„Хидро-Коп”, д.о.о. Бања Лука, План д.о.о, Бања Лука, март, 2018.  

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

1 бод 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 

доприносе повећању угледа Универзитета (чл. 22, ст. 22)  

• Члан организационог одбора “Трибина са послодавцима”, организованог од стране 

Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци, Установе 

за стручно образовање одраслих WMTA Бања Лука и Омладинско Комуникативног 

Центра – ОКЦ Бања Лука, март, 2018, у Бањој Луци. 

2 бодa 

• Члан организационог одбора семинара “Бетон у савременом грађевинарству”, 

организованог од стране Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета 

у Бањој Луци, Института за испитивање материјала и конструкција Републике Српске и 

фирме Бинис д.о.о Бања Лука, децембар, 2018, у Бањој Луци. 

2 бодa 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                          95,6 бодова 

 

 

ЗБИРНА ТАБЕЛА 

Кандидат Категорија Бодови 

Марина Латиновић 

Бодови од просјечне оцјене са 

I и II циклуса  
91,7 

Научна дјелатност 11,0 

Образовна дјелатност - 

Наставничке способности - 

Стручна дјелатност 95,6 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 198,3 
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 Други кандидат 

 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Сњежана (Здравко и Светлана) 

Миловановић 

Датум и мјесто рођења: 01.03.1993, Прњавор 

Установе у којима је био запослен: - 

Радна мјеста: - Универзитет у Бањој Луци, 

Архитектонско-грађевинско-геодетски 

факултет - студент демонстратор школске 

2017/18 на предмету Површински носачи 

(ужа научна област механика и теорија 

конструкција)  

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

- 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, 

Архитектонско-грађевинско-геодетски 

факултет  

Звање: Дипломирани инжењер грађевинарства 

(240 ECTS) 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2017. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,63 (златна значка 7.11.2017.) 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, 

Архитектонско-грађевинско-геодетски 

факултет (мастер студије Грађевинарства) 

Звање: - 

Мјесто и година завршетка: - 

Наслов завршног рада: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

- 

Просјечна оцјена: - 

 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: - 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

- 

Назив докторске дисертације: - 

Научна/умјетничка област (подаци из - 
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дипломе): 

Претходни избори у наставна и научна звања 

(институција, звање, година избора) 

Кандидат није имао претходне изборе у 

звање. 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 

- 

Радови послије последњег избора/реизбора 

Оригинални научни рад у водећем научном часопису међународног значаја (чл. 19, 

ст. 7) 

• А. Борковић, С. Ковачевић, Г. Раденковић, С. Миловановић, М. Гузијан-Дилбер: 

“Rotation-free isogeometric analysis of an arbitrarily curved plane Bernoulli–Euler beam”, 

Computеr Methods in Applied Mechanics and Engineering. Elsevier 334, 2018, pp. 238–267, 

Impact Factor: 3.949, SCImago Journal Rank (SJR): 2.743, ISSN: 0045-7825,  

https://doi.org/10.1016/j.cma. 

https://www.journals.elsevier.com/computer-methods-in-applied-mechanics-and-engineering/ 

Abstract: The present study elucidates linear static analysis for plane beam structures using the isogeometric 

approach. A novel methodology for rotation-free analysis of an arbitrarily curved Bernoulli–Euler beam in the 

convective frame of reference is derived in detail. The full degeneration of a 3D continuum beam to a 1D line has 

been presented and a fully applicable isogeometric finite element has been obtained. The driving force behind 

developing the present research has been the derivation of the NURBS-based isogeometric analysis which will 

enable an elegant formulation of the plane Bernoulli–Euler beams, being a function only of the global rectangular 

Cartesian coordinates. The verification and accuracy of the research are obtained via a thorough comparison 

between theory, finite element analyses and relevant examples from literature. An excellent agreement of results is 

achieved and usefulness for academic and practical purposes alike are proved. The effects of the hpk-refinements 

are illuminated and it is observed that the convergences for the most variables and refinement techniques are not 

monotonic. A special attention is paid to the influence of the product of maximum curvature and thickness of beam 

on the accuracy of the solution. The limits of applicability of the present approach are defined for a few specific 

types of analyses. The derived formulation is geometrically exact and appropriate for the analysis of strongly curved 

Bernoulli–Euler beams. 

Резиме: У датом истраживању се разматра линеарна статичка анализа гредних система у равни 

примјеном изогеометријског приступа. Детаљно је приказана нова методологија  за анализу произвољно 

закривљене Бернули-Ојлерове греде без ротационих степени слободе у конвективном референтном 

систему. Приказано је превођење 3Д греде на једнодимензионалну линију, као и добијање потпуно 

примјенљивог изогеометријског коначног елемента. Основни мотив за провођење датог  истраживања је 

развијање изогеометријске анализе базиране на НУРБС-у која омогућава елегантну формулацију раванских 

Бернули-Ојлерових греда, које су функције само глобалних координата у Декартовом систему. Тачност 

приступа је показана кроз детаљно упоређивање теорије, анализе путем коначних елемената и 

релевантних примјера из литературе. Добијено је одлично поклапање резултата. Приказани су ефекти 

„hpk” техника за побољшање и примјећено је да конвергенције за већину величина нису монотоне. Посебна 

пажња посвећена је утицају производа максималне кривине и дебљине греде на тачност рјешења. Границе 

примјенљивости овог приступа дефинисане су кроз неколико специфичних врста анализа. Изведена 

формулација је геометријски егзактна и прикладна за анализу  и веома закривљених Бернули-Ојлерових 

греда. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА ДАТА У САДРЖАЈУ ЧАСОПИСА:  Изворни научни чланак 

0,50·12 бодова = 6 бодова 

• А. Борковић, С. Ковачевић, Г. Раденковић, С. Миловановић, Д. Мајсторовић: “Rotation-
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free isogeometric analysis of in-plane free vibrations of an arbitrarily curved Bernoulli–Euler 

beam”, Engineering Structures. Elsevier, Impact Factor: 2.258, SCImago Journal Rank (SJR): 

1.578, ISSN: 0141-0296, у процесу рецензије 

https://www.journals.elsevier.com/engineering-structures/ 

Abstract: A novel rotation-free isogeometric formulation of in-plane free vibration analysis of an arbitrarily curved 

Bernoulli-Euler beam in the convective frame of reference is presented. The driving force behind the present study 

has been the development of the NURBS-based element which enables an elegant framework of in-plane free 

vibrations of arbitrarily curved Bernoulli-Euler beams, being a function only of the global Cartesian coordinates. 

Due to the fact that no additional simplifications are made, besides those related to the classic Bernoulli-Euler 

hypothesis and small strain theory, the formulation is particularly applicable for problems regarding the behavior 

of strongly curved beams. An excellent agreement of the results is accomplished and efficiency for academic and 

practical use are shown. The influence of the product of maximum curvature and the thickness of beam on the 

accuracy of the solution is specially treated and debated. The effects of the hpk-refinements are thoroughly checked 

and a highly nonlinear convergence behavior under the h-refinement is noticed. The well-known fact that models 

with the highest interelement continuities return superior accuracy per degree of freedom is substantiated by an in-

depth numerical analysis of order of convergence. Furthermore, the accuracy of the developed model is analyzed 

utilizing normalized numerical discrete spectrums. It is remarked that the accuracy per degree of freedom degrades 

with the complexity of reference geometry as well as with the curviness of structure. 

Резиме: У датом истраживању је презентована изогеометријска формулација анализе слободних 

вибрација произвољно криве Бернули-Ојлерове раванске греде. Основни мотив за провођење датог  

истраживања је развијање елемента базираног на НУРБС-у који омогућава елегантну формулацију 

слободних вибрација Бернули-Ојлерових раванских, произвољно кривих греда, који је функција само 

глобалних Декартових координата. Kако нису рађена никаква додатна упроштавања, осим оних у вези са 

класичном Бернули-Ојлеровом хипотезом и теоријом малих деформација, формулација је прикладна и за 

веома закривљене греде. Добијена су одлична поклапања резултата. Посебно је испитан и дискутован 

утицај производа максималне кривине и дебљине греде на тачност рјешења. Детаљно су провјерени 

утицаји „hpk” техника за побољшање и примијећена је нелинеарна конвергенција усљед „h” технике за 

побољшање. Добро позната чињеница да модели са највишим континуитетима показују побољшану 

тачност према степенима слободе је приказана на основу детаљне анализе реда конвергенције. Такође, 

тачност развијеног модела је анализирана  примјеном нормализованог дискретног нумеричког спектра. 

Примијећено је да тачност по степенима слободе деградира са повећањем комплексности почетне 

геометрије и закривљености посматране структуре. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ПОТВРДИ О ПРЕДАЈИ РАДА: Research paper  

НАПОМЕНА: Рад није објављен 

0 бодова 
 

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини (чл. 19, ст. 

15)  

А. Борковић, Г. Раденковић, С. Миловановић, Д. Мајсторовић: “Some numerical aspects of 

a linear static isogeometric analysis of an arbitrarily curved plane Bernoulli–Euler beam”, 

Scientific conference with international participation “Contemporary Theory and Practise in 

Construction XIII”, у процесу рецензије 

Abstract: Linear static analysis of arbitrarily curved beams is considered. Metric of a Bernoulli-Euler beam is 

rigorously defined and the weak form of the corresponding boundary-value problem is solved using isogeometric 

approach. Driving force behind present research is detail numerical analysis of recently developed model of an 

arbitrarily curved beam. This is obtained via in-depth analysis of convergence properties, as well as by comparison 

with other numerical models. Excellent agreement of results is obtained and improved accuracy of the model with 

the highest continuity is proved to be valid for most cases. 

Резиме: У раду је размотрена линеарна статичка анализа произвољно кривих греда. Метрика Бернули-

Ојлерове греде је строго дефинисана, након чега је, примјеном изогеометријског приступа, ријешена слаба 

форма одговарајућег граничног проблема. Основни мотив за провођење датог истраживања слиједи из 

17



уочене потребе за детаљном нумеричком анализом недавно развијеног модела произвољно криве греде. Ова 

анализа је извршена пажљивим разматрањем особина конвергенције посматраног модела, као и кроз 

поређење са другим нумеричким моделима. Добијено је одлично поклапање резултата при чему је потврђена 

чињеница да модели са највишим континуитетом често имају побољшану тачност.  

КАТЕГОРИЗАЦИЈА: На достављеној потврди о прихватању рада није наведена категоризација. 

НАПОМЕНА: Рад је прихваћен и категорисан, али није објављен.  

0 бодoва 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                               6 бодова 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

- 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 

- 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                               0 бодова 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 

 
- 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 

 
- 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                               0 бодова 

 

 

ЗБИРНА ТАБЕЛА 

Кандидат Категорија Бодови 

Сњежана 

Миловановић 

Бодови од просјечне оцјене са 

I циклуса 
96,3 

Научна дјелатност 6,0 

Образовна дјелатност - 

Наставничке способности - 

Стручна дјелатност - 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 102,3 
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Трећи кандидат 

 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Ивана (Гојко и Ђурђица) Кларић 

Датум и мјесто рођења: 04.03.1984, Кључ 

Установе у којима је био запослен: - “Инфра”, д.о.о. Бања Лука, август 2008-

фебруар 2012 

- “Унијат-М” д.о.о. Приједор, март 2012-

август 2012 

ЈУ“Нови урбанистички завод РС”, 

септембар 2012-март 2013 

- “Унијат-М” д.о.о. Приједор, април 2013-

децембар 2017 

- “Политехнички факултет” Универзитет у 

Зеници, октобар 2014-октобар 2017 

- “Саобраћајни факултет” Универзитет у 

Источном Сарајеву, октобар 2017- 

Радна мјеста: - “Инфра”- одговорни пројектант са 

лиценцом за израду техничке 

документације-конструктивна фаза 

- “Унијат-М”-одговорни инжењер на 

градилишту са лиценцом за грађење и 

надзор над грађењем објеката 

ЈУ “Нови урбанистички завод РС”- 

одговорни планер и пројектант у одјељењу 

за урбанизам, архитектуру и конструкције 

са лиценцом за израду техничке 

документације-конструктивна фаза 

- “Политехнички факултет” Универзитет у 

Зеници-виши асистент на предметима 

Стабилност и динамика конструкција, 

Зградарство и Поузданост конструкција 

- “Саобраћајни факултет” Добој, Универзитет 

у Источном Сарајеву-виши асистент на 

предметима Урбанизам и Путеви 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

Члан “Institute of Research Engineers and 

Doctors”-The IRED 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Архитектонско-грађевински факултет Бања 

Лука, грађевински одсјек 

Звање: Дипломирани инжењер грађевинарства -

еквикалентно мастер грађевинарства (300 

ЕCTS), рјешење број 14/1.88-2/14 
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Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2008.  

Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,05 (Златна плакета 10.11.2008.) 

Постдипломске студије: 

Назив институције: - 

Звање: - 

Мјесто и година завршетка: - 

Наслов завршног рада: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

- 

Просјечна оцјена: - 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Универзитет у Београду, Грађевински 

факултет (трећа година студија) 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

- 

Назив докторске дисертације: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Грађевинске конструкције 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година избора) 

Виши асистент на предметима Поузданост 

конструкција, Стабилност и динамика 

конструкција и Зградарство, на 

Политехничком факултету Универзитета у 

Зеници, 2014. год. 

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 

- 

Радови послије последњег избора/реизбора 

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини (чл. 19, ст. 15)  

• И. Кларић: “The Impact of Element Stiffness on Reliability of Reinforced structures”, 2nd 

International Workshop on Civil Engineering and Architecture, Istanbul Turkey, 12-13 

September, 2015, ISBN: 978-605-86637-7-0, pp.116-122 

 Abstract: Due to different loads, the failure of concrete structures can be different. Most failures of this 

construction are due to concrete failure or reinforcement failure. In this paper it is presented an example of 

reinforced concrete frame failure because of the different loads. Beam-sway mechanism of the construction failure 

is considered. Limited function is defined for ultimate limit states, for bending. Reliability indexes are different for 

different fracture mechanisms. Results show how reliability index is changed for different relations in rigidity of 

columns and beams. Reliability calculation is carried out with FORM method using “Vap” software. 

Резиме: Лом бетонских конструкција услед разних оптерећења може бити различит. Најчешћи лом ових 

конструкција настаје услед лома у бетону или лома у арматури. У раду је приказан примјер лома једног 

армирано-бетонског рама услед спољашњег оптерећења. Разматрани су разни механизми лома 

конструкције. Граничне функције су дефинисане за гранично стање носивости и то за савијање и смицање. 

Индекси поузданости су различити за различите механизме лома. Резултати показују како се за различите 

односе крутости стубова и греда мијења индекс поузданости. Прорачун поузданости је извршенFORM 

методом уз помоћ софтвера„VaP”. 

20



КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ПОТВРДИ: Научни рад  

5 бодoва 

• И. Кларић: “Анализа поузданости армирано-бетонске рамовске конструкције”, Зборник 

радова/ XXVI Конгрес и међународни симпозијум о истраживањима и примени 

савреманих достигнућа у грађевинарству у области материјала и конструкција, Врњачка 

Бања, 29.-31.10.2014. ISBN 978-86-87615-05-2, pp. 247-259. 

Аbstract: This paper seeks to emphasize how important is the determination of the structure reliability, i.e. the 

probability of structural failure due to different type of loads. The first part of this paper is focused on general terms 

of reliability and safety of structures with some basic concept of theory of reliability. Calculation of reliability index 

on reinforced concrete frame is shown in the second part of this paper. The reliability index is calculated using First 

Order Second Moment Method (FORM) using software “VaP” (created by ETH, Zürich). The reliability calculation 

is done according to recommendation of JCSS, 2001, taking into account geometry of frame as a deterministic 

value. The results show that proper selection of structural elements of reinforced concrete frame, geometric 

characteristics and stiffness can affect the creation of the desired mechanism of fracture and thus strive to create as 

ductile frame with less plastic hinges in the columns of the frame. 
Резиме: Овим радом се указује на значај одређивање поузданости конструкције тј. вероватноће отказа 

конструкције услед разних оптерећења. У првом делу образложена је поузданост И сигурност објекта у 

општем смислу са неким основним појмовима теорије поузданости. Други део рада приказује прорачун 

индекса поузданости, тачније вероватноће отказа једне армирано-бетонске рамовске конструкције услед 

оптерећења. Прорачуњ поузданости извршен је методом “Фирст Ордер Сецонд Момент Метход” или 

скраћено FORM уз помоћ софтвера “Вап” (креираног на Универзитету ЕТХ у Цириху). Прорачун 

поузданости је извршен у складу са препорукама JCSS 2001 узимајући у обзир геометријске карактеристике 

рама као детерминистичке величине. Анализа резултата показује да правилним одабиром конструктивних 

елемената армирано-бетонског рама, геометријских карактеристика и крутости, можемо да утичемо на 

стварање жељених механизама лома тен а тај начин настојимо да створимо што дуктилнији рам са што 

мање пластичних зглобова у стубовима рама. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ПОТВРДИ: Научни рад 

5 бодова 

Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини (чл. 19, ст. 17)  

• И. Кларић: “Анализа поузданости армирано-бетонских потпорних зидова”, Научно-стручни 

скуп Гео-Еxпо, Зеница БиХ, 18-19, септембар 2015, ISSN 2303-4262, str. 42-49. 

Abstract: The probability of failure due to the effect of various loads on retaining walls is analyzed in this paper. 

There are many types of failure e.g. loss of stability like overturning, sliding and bearing failure mode and loss of 

capacity caused by errors in construction design. There are situations where extreme weather conditions can cause 

failure, so that fractures is very hard to predict. The calculation of reliability index is done using software “Vap” 

and FORM method. The results demonstrate that by varying the geometry of the wall, reinforcement and main 

characteristics of soil reliability index fluctuate. 

Резиме: Овај рад анализира вјероватноћу отказа потпорних конструкција усљед дејстава разних 

оптерећења. Начин отказивања може бити различит, почев од отказа губитком стабилности као што су 

претурање преко ивице стопе, хоризонталним клизањем или прекорачењем напрезања у тлу или губитка 

носивости услед неадекватног прорачуна И плана армирања. Нихов лом некада је немогуће предвидјети с 

обзиром да екстремне временске приликеувијек могу да уруше стабилност ових објеката. Прорачун индеxа 

поузданости извршен је помоћу програмског пакета “Вап”користећи методу ФОРМ. Приказ резултата 

јасно показује колико се индеx поузданости разликује варирањем геометрије зида, арматуре И основних 

карактеристика тла. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ПОТВРДИ: Научни рад  

2 бода 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                             12 бодова 
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г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

- 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 

Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, едукација у 

иностранству  (чл. 21, ст. 10)  

• И. Кларић, учешће: RILEM: The International workshop on performance-based spеcification 

and control of concrete durability, Zagreb Croatia, June 2014. 
УЧЕШЋЕ НА РАДИОНИЦИ 

3 бода 
• И. Кларић, присуство: Cetrtificate of Аttendance, 7EWICS: 7th European Workshop on the 

Seismic Behavior of Irregular and Complex Structures, Poland, October 2014. 
ПРИСУСТВО РАДИОНИЦИ 

0 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                                   3 бода 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 

- 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 

Стручни рад у часопису међунардоног значаја (с рецензијом) (чл. 22, ст. 3) 

• И. Кларић: “Reliability Analysis of Steel Frame Structures”, International Conference on 

Civil and Building Materials, Bucharest Romania, November 2015, ISSN 2319-6009, pp.326-

330 

 Abstract: This paper analyzes the reliability of the steel frame construction loaded with permanent load, variable 

load and wind. Reliability calculation is carried out by the “First Order Second Moment Method” with the help of 

the software “Vap” and in accordance with the recommendations of the JCSS 2001 taking into account the 

geometrical characteristics of the frame as a deterministic size. The analysis included three mechanisms of fracture 

and for each of the mechanisms their probability event. The results of this research show how much reliability 

indexes differ from different adopted steel profiles as well as the determining the most reliable steel profile for a 

given girder. 

Резиме: Овај рад анализира поузданост једне челичне рамовске конструкције оптерећене сопственом 

тежином, корисним оптерећењем и вјетром. Прорачун поузданости је извршен методом „First Order 

Second Moment Method” уз помоћ софтвера „Vap” и у складу са препорукама JCSS 2001 узимајући у обзир 

геометријске карактеристике рама као детерминистичке величине. Анализирана су три механизма лома и 

за сваки механизам њихова вјероватноћа догађаја. Резултати овог истраживања показују колико се 

индекси поузданости разликују за различите усвојене челичне профиле као и одређивање најпоузданијег 

челичног профила за задани носач. 

НЕ ПОСТОЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ, НИТИ ЈЕ ДОСТАВЉЕНА ПОТВРДА 

4 бода 

• И. Кларић: “A Comparative Analysis between Eurocode 7 and Code of former Yugoslavia for 

Retaining Wall Design using Reliability Theory”, 3rd International Conference on Advanced in 

Information Processing and Communication Technology-IPTC 2015, Rome Italy, 10-11 December 
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2015, ISSN 2250-3765, pp.183-187. 

Abstract: The design and the analysis of retaining walls are different in different countries on the applied rulebooks 

for geotechnical design. Eurocode 7 is the Rulebook which pays a lot of attention to durability, safety and usability 

of structures and is based on five limit states. The rulebook for design of geotechnical structures (Official Gazette 

1990) which is based on the old regulations of the former Yugoslavia is still in use in the design of geotechnical 

constructions in B&H. With this paper it is made a comparative analysis of the reliability of the calculation of 

reinforced-concrete retaining wall according to the EC/ and old regulation. From the obtained results of reliability 

of design of capacity and stability, it is clear that EC7 gives a more extensive and more reliable design and it is 

necessary in B&H to adopt one of the project approaches that it recommends. 

Резиме: Прорачун и анализа потпорних зидова се разликује у различитим земљама у зависности од 

примјењених правилника за геотехничко пројектовање. Eurocode 7 је правилник који доста пажње посвећује 

трајности, сигурности и употребљивости конструкција, те се базира на пет граничних стања. Правилник 

за пројектовање геотехничких конструкција (Сл. Гласник 1990) који се базира на старим прописима бивше 

Југославије и даље је у употреби при пројектовању геотехничких објеката у БиХ. Овим радом направљена 

је компаративну анализу поузданост прорачуна армирано-бетонског потпорног зида према EC7 и старих 

прописа. Из добијених резултата поузданости прорачуна носивости и стабилности јасно је видљиво да 

EC7 даје опширнији и поузданији прорачун, те је неоходно у БиХ усвојити један од пројектних приступа 

који он препоручује. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ПОТВРДИ: Comparative Analysis (compare-and-contrast papers) 

4 бода 

Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа (чл. 22, ст. 5)  

• И. Кларић: “Нелинеарно понашање армирано-бетонске плоче осноњене на стубове” 

Зборник радова XI Међународно-стручног скупа Савремена теорија и пракса у градитељству, 

Бања Лука, БиХ, 14.-15. мај 2015, ISBN 978-99976-642-0-4 , str. 357-364. 

Abstract: Reinforced concrete slabs supported by columns without beams have a great application in industrial 

buildings. Those slabs also have many disadvantages when we take into consideration the punching shear capacity 

in slabs near columns. This paper presents sugestions for modeling nonlinear behavior of concrete slabs supported 

by columns using appropriate softvers. The slab should be modeled as a 3D (solid) element, with reinforcement as 

embedded in “mother” element (concrete) and using smeared crack model 
Резиме: Армирано-бетонске плоче директно ослоњене на стубове имају велику примјену у изградњи 

пословних и индустријских објеката. Поред низа својих предности ове плоче имају и недостатаке а главни 

недостатак је велика концентрација напона смицања и пробијања у околини ослањања тих плоча на 

стубове. Овај рад анализира препоруке за нелинеарно моделирање понашања плоче ослоњене на стубове 

примјеном софтвера. Основна препорука је да се плоча моделира као solid елемент, док арматура у бетону 

треба да буде моделирана као уграђена у бетон а при том да се користе размазане прслине. 

НЕ ПОСТОЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ, НИТИ ЈЕ ДОСТАВЉЕНА ПОТВРДА 

3 бода 
 

Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту (чл. 22, 

ст. 12) 

• И. Штухец – одговорни пројектант, С.П. Медвед – одговорни вођа пројекта, “Главни 

пројекат шахтова у Светозаревској улици у Марибору”, Р. Словенија, Марибор, сарадња 

фирме Линеал из Марибора и Инфра Бања Лука, 2008. 

НА ДОСТАВЉЕНОЈ КОПИЈИ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА КАНДИДАТ НИЈЕ НАВЕДЕН КАО 

ЧЛАН ТИМА  

0 бодова 

• И. Штухец – одговорни пројектант, Д. Огризек – одговорни вођа пројекта, “Пројекат 
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изградње локлног пута LC и главног пута G2 област Здравилишта”, сарадња фирме 

Линеал из Марибора и Инфра Бања Лука, Р. Словенија 2008.  

НА ДОСТАВЉЕНОЈ КОПИЈИ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА КАНДИДАТ НИЈЕ НАВЕДЕН КАО 

ЧЛАН ТИМА  

0 бодова 

• И. Штухец – одговорни пројектант, С.П. Медвед – одговорни вођа пројекта, 

“Реконструкција пут R3-720/5624 главни прелаз са Републиком Аустријом, 

реконструкција плочастог пропуста Сотина”, сарадња фирме Линеал из Марибора и 

Инфра Бања Лука,  Р. Словенија 2007.  

НА ДОСТАВЉЕНОЈ КОПИЈИ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА КАНДИДАТ НИЈЕ НАВЕДЕН КАО 

ЧЛАН ТИМА  

0 бодова 

• И. Штухец – одговорни пројектант, С.П. Медвед – одговорни вођа пројекта, “Главни 

пројекат реконструкције и обнове асфалтне базе Помурје, пројекат темеља асфалтне базе”, 

сарадња фирме Линеал из Марибора и Инфра Бања Лука,  Р. Словенија 2008.   

НА ДОСТАВЉЕНОЈ КОПИЈИ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА КАНДИДАТ НИЈЕ НАВЕДЕН КАО 

ЧЛАН ТИМА  

0 бодова 

• Главни пројекат реконструкције локалног пута Севница-Брестница према ХЕ Блаце, 

проширење моста Бланшчица, план оплате и арматуре, сарадња фирме Линеал из 

Марибора и Инфра Бања Лука,члан конструктивног тима, Р. Словенија, 2009. 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 

0 бодова 

• Пројекат примарног канализацијског и водоводног система VII Кидричево, пројекат 

вакуумских просторија, сарадња фирме Линеал из Марибора и Инфра Бања Лука, Р. 

Словенија, 2009. 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 

0 бодова 

 • С.П. Медвед – одговорни пројектант, С.П. Медвед – одговорни вођа пројекта “Пројекат 

реконструкције моста (МB 0037) испод Чрнец потока на регионалном путу R2-437/0268 

Шентиљ-Песница”, сарадња фирме Линеал из Марибора и Инфра Бања Лука, Р. 

Словенија, 2007. 

НА ДОСТАВЉЕНОЈ КОПИЈИ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА КАНДИДАТ НИЈЕ НАВЕДЕН КАО 

ЧЛАН ТИМА  

0 бодова 

• Реконструкција регионалог пута R3-704 Радље-Рибница –Подвелка, сарадња фирме 

Линеал из Марибора и Инфра Бања Лука, Р. Словенија, 2009. 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 

0 бодова 

• И. Штухец – одговорни пројектант, Б. Стергар – одговорни вођа пројекта, “Главни 

пројекат Западне обилазнице Марибора”, сарадња фирме Линеал из Марибора и Инфра 
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Бања Лука, Р. Словенија, 2008. 

НА ДОСТАВЉЕНОЈ КОПИЈИ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА КАНДИДАТ НИЈЕ НАВЕДЕН КАО 

ЧЛАН ТИМА  

0 бодова 

• С.П. Медвед – одговорни представник пројектаната, И. Штухец – одговорни пројектант, 

Е. Шкербец – одговорни вођа пројекта, “Главни пројекат жељезничке пруге Дивача-

Копер, дионица Чрни Кал – Копер, пројекти плочастих пропуста преко Вињанског потока 

и потока Секоловец”, сарадња фирме Линеал из Марибора и Инфра Бања Лука, Р. 

Словенија, 2010. 

НА ДОСТАВЉЕНОЈ КОПИЈИ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА КАНДИДАТ НИЈЕ НАВЕДЕН КАО 

ЧЛАН ТИМА  

0 бодова 

• И. Штухец – одговорни пројектант, З. Јосипович – одговорни вођа пројекта, “Извођачки 

пројекат ХЕ Бланца - базен”, сарадња фирме Линеал из Марибора и Инфра Бања Лука, Р. 

Словенија, 2007. 

НА ДОСТАВЉЕНОЈ КОПИЈИ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА КАНДИДАТ НИЈЕ НАВЕДЕН КАО 

ЧЛАН ТИМА  

0 бодова 

• Идејни пројекат сервисне саобраћајнице Т-1а и реконструкција регионалног пута R1-

205/1026 Дивача- Липница, пројекат плочастих пропуста Вињански поток и кинете, 

сарадња фирме Линеал из Марибора и Инфра Бања Лука, Р. Словенија, 2010. 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 

0 бодова 

• Главни пројекат уређења раскрснице Марибор-Птуј, пројекат потпорних зидова Догоше, 

плочастих и цјевастих пропуста, сарадња фирме Линеал из Марибора и Инфра Бања Лука, 

Р. Словенија, 2010. 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 

0 бодова 

• Главни пројекат саобраћајних портала у Марибору, пројекат темеља саобраћајних 

портала, сарадња фирме Линеал из Марибора и Инфра Бања Лука, Р. Словенија, 2010 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 

0 бодова 

• Ј. Елсдон – вођа тима, И. Јокановић – специјалиста за животну средину, Еколошки 

надзор на рехабилитацији путних праваца регионалног пута R101 Обреновац-Уб, 

магистралног пута M4 Каменица-Ваљево, регионалног пута R231 Нова Варош-

Аљиновићи, Република Србија, Инфра, 2011. 

НА ДОСТАВЉЕНОЈ КОПИЈИ СТРАНА ПРОЈЕКТА КАНДИДАТ НИЈЕ НАВЕДЕН КАО ЧЛАН ТИМА  

0 бодова 

•  Д. Михајловић – руководилац пројекта, С. Шћепановић – замјеник руководиоца 

пројекта, Б. Мазић, Н. Ђурић, М. Уљаревић, М. Трифковић, И. Јокановић, Ч. Љиљак, М. 

Самарџић, С. Вукаловић, М.С тојковић, И. Ћургуз, Н. Шегрт, В. Ђого, Л. Бундић,  

“Главни пројекат рехабилитације магистралног пута М20 Гацко-Брод на Дрини”, ИГ 
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Инжињеринг д.о.о. Требиње, 2009. 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА СТРАНА ПРОЈЕКТА  

0,3·1 бод = 0,3 бода 

•  Д. Михајловић – руководилац пројекта, С. Шћепановић – замјеник руководиоца 

пројекта, Б. Мазић, Н. Ђурић, М. Уљаревић, М. Трифковић, И. Јокановић, Ч. Љиљак, М. 

Самарџић, С. Вукаловић, М.С тојковић, И. Ћургуз, Н. Шегрт, В. Ђого, Л. Бундић,  

“Главни пројекат рехабилитације магистралног пута М20 Брод на Дрини – Устиколина”, 

ИГ Инжињеринг д.о.о. Требиње, 2009. 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА СТРАНА ПРОЈЕКТА  

0,3·1 бод = 0,3 бода 

• Главни пројекат рехабилитације магистралног пута М20 Брод на Дрини-Фоча-Граница 

РС, Инфра Бања Лука, 2009 

ДОСТАВЉЕН ДИО ТЕХНИЧКОГ ИЗВЈЕШТАЈА, А НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ 

СТРАНА ПРОЈЕКТА 

0 бодова 

•  И. Јокановић – одговорни пројектант, Ч. Љиљак, М. Стојковић, И. Ћургуз, Ж. 

Топаловић, С. Моравац, Д. Девић – сарадници, “Главни пројекат локалног пута Недавићи-

Љусићи према ХЕ Улог, фаза I, (S1 и S2)”, Инфра, Бања Лука 2010. 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА СТРАНА ПРОЈЕКТА  

0,3·1 бод = 0,3 бода 

•  И. Јокановић – одговорни пројектант, Ч. Љиљак, М. Стојковић, И. Ћургуз, Д. Девић – 

сарадници, “Главни пројекат локалног пута Недавићи-Љусићи према ХЕ Улог, фаза II, (S3 

и S4 – саобраћајница S3)”, Инфра, Бања Лука 2011.  

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА СТРАНА ПРОЈЕКТА 

0,75·1 бод = 0,75 бодова 

•  И. Јокановић – одговорни пројектант, Ч. Љиљак, М. Стојковић, И. Ћургуз, Д. Девић – 

сарадници, “Главни пројекат локалног пута Недавићи-Љусићи према ХЕ Улог, фаза II, (S3 

и S4 – саобраћајница S4)”, Инфра, Бања Лука 2011.  

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА СТРАНА ПРОЈЕКТА 

0,75·1 бод = 0,75 бодова 

•  Главни пројекат санације клизишта на локалном путу Недавићи-Љусићи према ХЕ Улог, 

крак S1, Инфра, Бања Лука 2011. 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 

0 бодова 

• А. Башић – руководилац пројекта консултаната, Д. Огризек – вођа експертног тима, И. 

Јокановић – одговорни пројектант, Д. Главић, Д. Милановић, С. Јаснић, М. Стојковић, И. 

Ћургуз – сарадници, “Студија изводљивости аутоцесте Орашје (Ријека Сава)-Тузла 

(Шићки Брод)”, Инфра, Бања Лука, 2010. 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА СТРАНА ПРОЈЕКТА 

0,50·1 бод = 0,5 бодова 
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• Ј. Гузијан – координатор пројекта, С. Славнић – главни пројектант, Н. Поповић-Ракоћ, Д. 

Радић, В. Миликић, И. Ћургуз, В. Врањеш, М. Војводић, Н. Присташ, Д. Бабић, М. 

Пастир, И. Грбић, З. Благојевић, С. Паспаљ – сарадници, “Главни пројекат 

Хидроелектране Улог на ријеци Нертви”, ЈУ Нови урбанистички завод РС, Бања Лука, 

2012. 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА СТРАНА ПРОЈЕКТА 

0,3·1 бод = 0,3 бода 

• Г. Љубичић-Тувић – главни пројектант, М. Војводић, М. Присташ, В. Врањеш, С. 

Славнић, В. Миликић, И. Ћургуз, М. Пастир, И. Грбић, М. Мијатовић, Д. Радић, А. Сегић, 

С. Гавриловић – пројектанти и сарадници, “Пројекат легализације дијела објекта, 

реконструкција крова, уградње лифта и пројекат изведеног стања инсталације, Пословног 

објекта Новог урбанистичког завода П+4”, ЈУ Нови урбанистички завод РС, Бања Лука 

2012. 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА СТРАНА ПРОЈЕКТА 

0,3·1 бод = 0,3 бода 

• Пројекат реконструкције и адаптације објекта: “Центар за професионалну 

рехабилитацију и запошљавање инвалида” а.д. Бања Лука, ЈУ Нови урбанистички завод 

РС, Бања Лука 2013. 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 

0 бодова 

• Ревизија пројекта конструкције за транспортни мост ЕФТ Станари (сарадник ревидента 

конструкције), ЈУ Нови урбанистички завод РС, Бања Лука 2013. 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 

0 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                        14,50 бодова 

 

 

ЗБИРНА ТАБЕЛА 

Кандидат Категорија Бодови 

Ивана Кларић 

Бодови од просјечне оцјене са 

дипломских студија (екв. I и 

II циклусу) 
90,5 

Научна дјелатност 12,0  

Образовна дјелатност 3,0 

Наставничке способности - 

Стручна дјелатност 14,5 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 120,0 
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III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

На расписани Конкурс за избор у звање сарадника за ужу научну област Грађевинске 

конструкције, од 21.03.2018. године, пријавила су се три кандидата: Марина Латиновић, 

ма.инж.грађ. (300 ECTS), Сњежана Миловановић, дипл.инж.грађ. (240 ECTS) и Ивана 

Кларић, дипл.инж.грађ. – еквивалентно ма.инж.грађ. (300 ECTS). 

На основу увида у приложену документацију, коју су кандидати поднијели уз пријаве на 

Конкурс, Комисија доноси слиједеће констатације: 

- Кандидат под редним бројем 1. Марина Латиновић, завршила је основне aкадемске 

студије на Архитектонско-грађевинском факултету у Бањој Луци, Грађевински одсјек, 

Kонструктивни смјер, са просјечном оцјеном 9,21, као студент генерације, кандидат под 

редним бројем 2, Сњежана Миловановић, завршила је основне aкадемске студије на 

Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету у Бањој Луци, Грађевински одсјек, 

Kонструктивни смјер, са просјечном оцјеном 9,63, као студент генерације са додјељеном 

златном значком 7.11.2017,  док је кандидат под редним бројем 3, Ивана Кларић, завршила 

основне студије на Архитектонско-грађевинском факултету у Бањој Луци, Грађевински 

одсјек, са просјечном оцјеном 9,05, као студент генерације са додјељеном златном 

плакетом 10.11.2008.  

- Кандидат под редним бројем 1. Марина Латиновић, завршила је мастер академске 

студије на Грађевинском факултету у Београду, са просјечном оцјеном 8,86, кандидат под 

редним бројем 2, Сњежана Миловановић, тренутно похађа мастер студије на 

Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету у Бањој Луци, док кандидат под 

редним бројем 3, Ивана Кларић, са завршеним основним петогодишњим студијама на 

Архитектонско-грађевинском факултету у Бањој Луци, има приложене доказе о 

еквиваленцији завршених студија са мастер академским студијама. 

- Кандидат под редним бројем 1. Марина Латиновић, тренутно је другој години 

докторских студија на Грађевинском факултету у Београду, са ужом области истраживања 

Испитивање конструкција, кандидат под редним бројем 2. Сњежана Миловановић, није на 

докторским студијама, док је кандидат под предним бројем 3, Ивана Кларић, на трећој 

години докторских студија на Грађевинском факултету у Београду, са ужом области 

истраживања Грађевинске конструкције.  

- У погледу научне дјелатности, кандидат под редним бројем 1. Марина Латиновић има 

два научна рада објављена на научном скупу међународног значаја, као један од три 

аутора, те  један реализован национални научни пројекат у својству сарадника на 

пројекту. Кандидат под редним бројем 2. Сњежана Миловановић има објављен један 

оригинални научни рад у водећем научном часопису међународног значаја, као један од 

пет аутора. Кандидат под редним бројем 3. Ивана Кларић има објављена два научна рада 

на научном скупу међународног значаја и један објављен научни рад на научном скупу 

националног значаја, као једини аутор.  
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- У погледу образовне дјелатности, кандидати под редним бројем 1. Марина Латиновић, и 

редним бројем 2. Сњежана Миловановић, немају остварене активности, док кандидат под 

редним бројем 3. Ивана Кларић  има доказе о ангажовању у области међународне сарадње 

(учешће у међународној радионици). 

- У погледу стручне дјелатности, кандидат под редним бројем 1. Марина Латиновић има 

објављен стручни рад у часопису националног значаја, осамнаест реализованих 

националних стручних пројеката у својству руководиоца пројекта и тридесет осам 

реализованих националних стручних пројеката у својству сарадника на пројекту, у 

области пројектовања и испитивања грађевинских конструкција, као и остварене 

професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 

угледа Универзитета. Кандидат под редним бројем 2. Сњежана Миловановић, нема 

остварених стручних референци. Кандидат под редним бројем 3. Ивана Кларић  има два 

објављена стручна рада у часопису међунардоног значаја и један рад у зборнику радова са 

међународног стручног скупа, као и осам реализованих националних стручних пројеката у 

својству сарадника на пројекту, у области пројектовања конструкција. 

- Кандидат под редним бројем 1, Марина Латиновић на Архитектонско-грађевниско-

геодетском факултету у Бањој Луци, тренутно обавља функцију стручног сарадника у 

настави на предметима Грађевински материјали 1, Грађевински матерјали 2, Материјали у 

архитектури и Експериментална анализа конструкција (ужа научна област грађевински 

материјали и конструкције), као стално запослена у Институту за урбанизам, 

грађевинарство и екологију Републике Српске, односно његовој пословној јединици 

Институту за испитивање материјала и конструкција Републике Српске. Кандидат под 

редним бројем 2. Сњежана Миловановић, на Архитектонско-грађевниско-геодетском 

факултету у Бањој Луци је била студент демонстратор школске 2017/18 на предмету 

Површински носачи (ужа научна област механика и теорија конструкција). Кандидат под 

редним бројем 3, Ивана Кларић, је на Политехничком факултету Универзитета у Зеници, у 

периоду од 2014 - 2017. године, била виши асистент на предметима Стабилност и 

динамика конструкција, те Зградарство и Поузданост конструкција, а на Саобраћајном 

факултету у Добоју, Универзитета у Источном Сарајеву, је виши асистент на предметима 

Урбанизам и Путеви од 2017. године.   

- У складу са чланом 34. Правилника о поступку и условима избора наставника и 

сарадника на Универзитету у Бањој Луци и на основу оцјене укупне научне, образовне и 

стручне дјелатности кандидата, а везано за ужу научну област за коју је расписан Конкурс, 

прелиминарна листа кандидата пријављених на Конкурс је слиједећа: 

1. Марина Латиновић, ма.инж.грађ. (300 ECTS)   ............................................... 198,3 бода

2. Сњежана Миловановић, дипл.инж.грађ. (240 ECTS) ...................................... 102,3 бода

3. Ивана Кларић, дипл.инж.грађ. – еквивалентно ма.инж.грађ. (300 ECTS) ...  120,0 бодова

На основу изнесеног Комисија констатује да је прво мјесто на листи заузела кандидат под 

редним бројем 1. Марина Латиновић, ма.инж.грађ, која је остварила највећи број бодова.  
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У складу са изнесеним чињеницама, Комисија је установила да прворангирани од 

кандидата, Марина Латиновић, ма.инж.грађ., испуњава све услове прописане Законом о 

високом образовању Републике Српске, Статутом Универзитета у Бањалуци  и 

Правилником о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у 

Бањалуци, те једногласно предлаже Наставно-научном вијећу Архитектонско-

грађевинско-геодетског факултета и Сенату Универзитета у Бањалуци да Марину 

Латиновић, ма.инж.грађ. изаберу у звање асистента за ужу научну област 

Грађевинске конструкције, научног поља Грађевинарство. 

У Бањој Луци, 08.05.2018. године Потпис чланова Комисије: 

1. проф. др Властимир Радоњанин, дипл. инж.

грађ. – предсједник

2. доц. др Гордана Броћета, дипл. инж. грађ. –

члан

3. доц. др Бојана Грујић, дипл. инж. грађ. –

члан
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