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Образац - 1 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   

ФАКУЛТЕТ: AРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ 
 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 

о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 

Нa сједници Сената Универзитета у Бањој Луци, одржаној дана 20.03.2018. године, 

донесена је одлука број: 01/04-2.811/18 о расписивању Конкурса за избор у наставничка и 

сарадничка звања, на основу приједлога за расписивање конкурса Наставно-научног 

вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, број 14/3.1196/16 од 09.11.2016. 

године.  

 

Ужа научна/умјетничка област: 

Хидротехника 

 

Назив факултета: 

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет 

 

Број кандидата који се бирају 

1 (један) 

 

Број пријављених кандидата 

3 (три) 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 

21.03.2018. године, дневни лист ''Глас Српске'', web страница Универзитета у Бањој Луци 

 

Састав комисије: 

На I (првој) редовној сједници Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-

геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци, одржаној дана 12.10.2017. године, 
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донесена је одлука број: 14/3.1098/17 о именовању Комисије по расписаном Конкурсу за 

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

научну област Хидротехника, у саставу: 

a) Доц. др Бојана Грујић, дипл. инж. грађ. - ужа научна област: Геотехника, 

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

предсједник комисије 

а) Проф. др Ненад Јаћимовић, дипл. инж. грађ. - ужа научна област: Механика 

флуида, хидраулика и водно-еколошко инжењерство, Грађевински факултет 

Универзитета у Београду - члан комисије 

б) Доц. др Борислава Благојевић, дипл. инж. грађ. - ужа научна област: Механика 

флуида, хидраулика и хидрологија, Грађевинско-Архитектонски факултет 

Универзитета у Нишу – члан комисије 

 

 

Пријављени кандидати: 

Нина Кондић, дипл. инж.грађ. (240 ECTS) 

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

Петар Праштало, дипл.инж.грађ. (240 ECTS) 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци: 

Име (име оба родитеља) и презиме: Нина (Драженко и Стана) Кондић 

Датум и мјесто рођења: 19.09.1992, Бања Лука 

Установе у којима је био запослен: - 

Радна мјеста: Архитектонско-грађевинско-геодетски 

факултет: ангажовање у наставном 

процесу на катедри за Хидротехнику, 

студијски програм Грађевинарство, на 

наставним предметима Хидрологија и 

Инжењерска хидрологија (ужа научна 

област Хидротехника) 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

- 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Архитектонско-грађевинско-геодетски 

факултет Универзитета у Бањој Луци 

Звање: Дипломирани инжењер грађевинарства 

хидротехничко усмјерење -  240 ECTS 

бодова  

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2016 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,08 (најбољи студент студијског 
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програма грађевинарство (2015/16) 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Грађевинско-архитектонски факултет 

Универзитета у Нишу 

Звање: - 

Мјесто и година завршетка: Студије у току 

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 

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 

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

 Н. Koндић, Ж. Toпаловић: "Flood frequency estimation uncertainty in practice: case  

study of Sremska Mitrovica, Sava river", International Conference Contemporary theory and 

practice in construction XIII, Бања Лука, 2018 

Abstract:  

Flood frequency estimation is one of the most important tasks for hydraulic engineers. Design of hydrotechnical 

constructions and systems require reliable estimates of high waters, which is not always easy to achieve. In this 

paper, uncertainty of flood frequency estimation common in practical use is presented in the case study of Sava 

River, Sremska Mitrovica station. Time series of 42 years daily flow observations are statistically processed with 

two sampling methods: annual maxima (AM) and peak over threshold (POT). While estimating uncertainty, samples 

are analysed based on several different scenarios, i.e. changing annual maxima sample length and dataset (which 

years are included) as well as threshold flow for POT. Results indicate large uncertainty of flood frequency 

estimates, especially in the domen of low probabilities, as well as problem of final value adopting for practical use 

that will provide safeness and optimum price for the constructions. 

Keywords: uncertainty, statiatical analysis, flood frequency, distribution function, quantiles 

Apstrakt 

Određivanje velikih voda različitog ranga pojave je jedan od najvažnijih zadataka koji se postavlja pred inženjere 

hidrotehnike. Projektovanje hidrotehničkih objekata i sistema zahtijeva pouzdane ocjene kvantila što nije uvijek 

jednostavno isporučiti. U ovom radu prikazuje se neizvjesnost određivanja velikih voda uobičajena u praktičnoj 

primjeni a na primjeru rijeke Save, na stanici Sremska Mitrovica. Na nizu od 42 godine osmotrenih dnevnih 
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proticaja izvršena je statistička analiza gdje je uzorkovanje sprovedeno prema dvije metode: metodi godišnjih 

maksimuma i metodi pikova. Pri ocjenjivanju neizvjesnosti, uzorci su analizirani prema nekoliko scenarija, tj. 

mijenjana je dužina uzorka kao i bazna vrijednost oticaja kod metode pikova. Dobijeni rezultati ukazuju na veliku 

neizvjesnost sračunatih kvantila, posebno u domenu malih vjerovatnoća pojave, a time i na problem usvajanja 

kvantila u praksi koji obezbjeđuje sigurnost i optimalnu cijenu objekta. 

Ključne rječi: neizvjesnost, statistička analiza, velike vode, funkcija raspodjele, kvantili 

НАПОМЕНА: Рад је прихваћен и категорисан, али није објављен.                                           0 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                               0 бодова 

 

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) 

 

• International conference of Civil engineering students Construction16, Novi Sad, 2016 

3 бода 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                               3 бода 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 

 
- 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 

 

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

ст. 12)  

 Н. Koндић: "Главни оперативни план одбране од поплава на подручју обласног  

ријечног слива ријеке Саве у Републици Српској"; Завод за водопривреду д.о.о. Бијељина; 

сарадник у изради пројектне документације, 2017 

1 бод 

 Н. Koндић: "Главни пројекат вањског уређења зграде Архитектонско –  

грађевинског факултета у Булевару Војводе Петра Бојовића у Бањој Луци"; 

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци;  пројектант 

сарадник, 2017-2018 

1 бод 

 Н. Koндић: "Главни пројекат водовода у повратничкој МЗ Баљвине у Општини  

Мркоњић Град"; Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој 

Луци; Инвеститор: Министарство за људска права и избјеглице БиХ, Фонд за повратак 

БиХ, Општина Мркоњић град; студент сарадник и пројектант сарадник, 2016-17 

1 бод 

 Н. Koндић: "Главни пројекат  Регулације Кочићевог потока у Бањој Луци";  
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Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци;  студент 

сарадник и пројектант сарадник, 2016-17 

1 бод 

 Н. Koндић: "Идејни и Главни пројекат водоводног подсистема Чечава у Теслићу";  

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци;  студент 

сарадник, 2016 

1 бод 

 Н. Koндић: "Главни пројекат индивидуалних прикључака на фекалну  

канализациону мрежу у МЗ Модрича 3, МЗ Модрича 5, насељу Отежа у МЗ Добриња и 

Улици Браће Југовића у МЗ Модрича 4"; Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет 

Универзитета у Бањој Луци; студент сарадник, 2016 

1 бод 

 Н. Koндић: "Стамбено пословни објекат Центар 1", Улица Краља Петра, Добој,  

површина цца 4700 м2; а.д. "Добојинвест" Добој; Инвеститор: "Инвестградња"д.о.о. Добој; 

студент сарадник; 2015 

1 бод 

 Н. Koндић: "Стамбено пословни објекат "Центар 2""; Улица Српских Соколова;  

Добој; површина 5200 м2; а.д. "Добојинвест" Добој; Инвеститор: "Инвестградња"д.о.о. 

Добој; студент сарадник; 2016 

1 бод 

 Н. Koндић: "Стамбени објекат "15 станова""; Модрича; Улица Војводе Путника; 

површина 1800 м2; а.д. "Добојинвест" Добој; Инвеститор: Општина Модрича; пројектант 

сарадник; 2017 

1 бод 

 Н. Koндић: "Стамбено пословни објекат "Водовод""; Улица Војводе Синђелића;  

Добој; површина 5500 м2; а.д. "Добојинвест" Добој; Инвеститор: "Инвестградња"д.о.о. 

Добој; пројектант сарадник; 2017/18 

1 бод 

 Н. Koндић: "Индивидуални стамбени објекат"; Хаџић Бојан; Велика Буковица;  

површина 250 м2; а.д. "Добојинвест" Добој; Инвеститор: Хаџић Бојан; пројектант 

сарадник; 2017 

1 бод  

 Н. Koндић: "БИ Материјали д.о.о."; Пословни објекат; "Инжињеринг1" Јелах;  

спољни сарадник; 2018 

1 бод  

 Н. Koндић: "БЕГЕД“ д.о.о.; Надстрешница за производњу бетонске галантерије;  

"Инжињеринг1" Јелах; вањски сарадник; 2018 

1 бод 

 Н. Koндић: "Пољоградња“ д.о.о.; Пословни објекат; "Инжињеринг1" Јелах; вањски  

сарадник; 2017 

1 бод 

 Н. Koндић: "ОАЗА д.о.о.“; Пословно-производни објекат; "Инжињеринг1" Јелах;  

спољни сарадник; 2017 
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1 бод 

 Н. Koндић: "Илма“ д.о.о.; Пословни објекат; "Инжињеринг1" Јелах; спољни  

сарадник; 2017 

1 бод 

 Н. Koндић: "МАДИ“ д.о.о.; фарма за матична јата; "Инжињеринг1" Јелах; вањски  

сарадник; 2017 

1 бод 

 Н. Koндић: "Изградња lll деонице Северног ободног канала (СЗК) на површинском  

копу "Рашковац""; Геокоп д.о.о., Дервента; Инвеститор: Рудник и Термоелектрана 

Станари; пројектант сарадник; 2017 

1 бод 

 Н. Koндић: "Изградња система за водоснабдијевање, општина Петрово"; "Геокоп  

д.о.о." Дервента; Инвеститор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде; 

извођач/пројектант сарадник; 2017/18 

1 бод 

 Н. Koндић: "Изградња водовода Мишинци"; "Геокоп“ д.о.о. Дервента; Инвеститор:  

Општина Дервента; извођач/пројектант сарадник; 2017 

1 бод 

 Н. Koндић: "Уређење корита и обале ријеке Укрине у зони моста "Кулаши",  

Општина Прњавор"; "Геокоп“ д.о.о. Дервента; Инвеститор: Јавна установа "Воде Српске"; 

извођач/пројектант сарадник; 2017 

1 бод 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                                   21 бод 

 

ЗБИРНА ТАБЕЛА 

Кандидат Категорија Бодови 

Нина Кондић 

Бодови од просјечне оцјене са 

I циклуса  
90,8 

Научна дјелатност - 

Образовна дјелатност 3 

Наставничке способности - 

Стручна дјелатност 21 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 114,8 
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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: - Архитектонско-грађевниско-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, 

конструктивно усмјерење (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 

дипломе): 

- 

Претходни избори у наставна и научна звања 

(институција, звање, година избора) 

Кандидат није имао претходне изборе у 

звање. 
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в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 

- 

Радови послије последњег избора/реизбора 

Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја (чл. 19, ст. 7) 

А. Borković, S. Kovačević, G. Radenković, S. Milovanović, M. Guzijan-Dilber: "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.2018.02.002, Original research article, 

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. 

 

Keywords: Isogeometric analysis; NURBS; Arbitrarily curved plane beam; Bernoulli–Euler 

beam; Rotation-free model 

 

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 

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

 

Кључне ријечи: изогеометријска анализа; НУРБС; произвољно закривљена греда у 

равни; Бернули-Ојлерова греда; модел без ротационих степени слободе 

0,50·12 бодова = 6 бодова 

• А. Борковић, С. Ковачевић, Г. Раденковић, С. Миловановић, Д. Мајсторовић: "Rotation-

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. 

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 
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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 

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.  

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: Петар (Радислав и Босиљка) Праштало 

Датум и мјесто рођења: 01.07.1993. Сански Мост 

Установе у којима је био запослен: -Септембар 2017: Институт за 

грађевинарство “ИГ“ Бања Лука  

-Aприл - Септембар 2017:„ЕкоДОЗВОЛА“ 

доо Бања Лука 

Радна мјеста: - Стручни сарадник из области 

Хидротехнике, 

- Инжењер пројектант -приправник 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

Савеза инжењера и техничара Србије, 

националне чланице Европске федерације 

националних удружења – ФЕAНИ 

(FEANI), из Србије, број чланске карте 

1930 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Архитектонско-грађевинско-геодетски 

факултет Бања Лука 

Звање: Дипломирани инжењер грађевинарства – 

хидротехничко усмјерење (240 ЕЦТС) 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2017 године 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8.06 

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: - 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

- 

Назив докторске дисертације: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

- 

Претходни избори у наставна и научна звања 

(институција, звање, година избора) 

Кандидат није имао претходне изборе у 

звање. 
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в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 

- 

Радови послије последњег избора/реизбора 

- 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                               0 бодова 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

- 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 

0 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                                    

 

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) 

 П. Праштало, М. Славнић: “Приказ метода за прорачун еколошки прихватљивог 

протока на ријеци Пливи“ часопис Техника број 02/2018, Савез инжењера и техничара 

Србије, Београд 2018, UDC: 556.535(497.6), DOI 10.5937/tehnika1802203P, стр. 203-208 

 

Резиме: Еколошки прихватљив проток (ЕПП) је вриједност протока воде у ријеци која је 

неопходна за живот биљног и животињског свијета унитар једног водног система. ЕПП 

се одређује у циљу осигурања водних и за воду везаних екосистема, без обзира да ли се 

ради о водотицима сталног или повременог карактера. Поред тога, ова вриједност је и 

законски дефинисана величина која се у различитим земљама, тумачи на сличан начин. У 

раду су приказане различите методе за одређивање ЕПП, на примјеру ријеке Пливе у 

Републици Српској. 

4 бода 

 П. Праштало: “Прорачун хидрауличког удара на цјевоводу МХЕ „Млечва“ усљед  

затварања затварача“, часопис Техника број 01/2018, Савез инжењера и тахничара Србије, 

Београд 2018, UDC: 621.643:532.542, DOI: 10.5937/tehnika1801037P, стр. 39-46 

 

Резиме: Хидраулички удар је феномен који се јавља усљед нагле промене брзине течења у 

цјевоводу под притиском. У овом раду приказан је проблем хидрауличког удара на 
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цјевоводу МХЕ “Млечва“ у општини Братунац у Републици Српској, који настаје усљед 

затварања затварача. Циљ рада је да се прикаже феномен хидрауличког удара на 

систему једне цјевне хидроелектране, као и опасности које могу настати изазивањем 

овог феномена. У раду је приказан опис самог проблема, приказ једначина математичког 

модела хидрауличког удара, као и анализа хидрауличког удара кориштењем софтвера 

SurgePRO (Transient flow analysis) и Bentley HAMMER V8i. 

4 бода 

 П. Праштало, Ж. Топаловић, Б. Благојевић: “Калибрација и верификација HEC 

HMS модела неизученог слива помоћу кривих протока“, часопис Наука и пракса број 

20/2017, Грађевинско-Архитектонски факултет Универзитета у Нишу, Ниш 2018 година, 

UDK 556.5:519.876.5, стр. 20-28 

 

Резиме:Проблем одређивања хидролошких карактеристика просјечних вода у неизученим 

сливовима, присутан је приликом израде планова управљања вештачком акумулацијом у 

условима редовног кориштења. У овом раду су анализиране могућности кориштења 

кривих трајања са изучених сливова из ширег региона, за калибрацију и верификацију 

модела за симулацију вриједности дневних протока неизученог слива. За континуалне 

хидролошке симулације кориштен је пакет хидролошких модела HEC-HMS. Модели са 

утицајем топљења снијега и без њега, формирани су за слив реке Вијаке до профила бране 

Дренова. Слагање симулираних и 'осмотрених' протока одређивано је поређењем нагиба 

криве добијене на основу симулираних протика и просјечне криве трајања протока са 

изучених сливова. Резултати у овом раду укузују на недовољност кориштења кривих 

трајања протока као јединог критеријума за калибрацију и верификацију модела у HEC-

HMS-у у примени за континуалне хидролошке симулације. 

4 бода  

 

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

ст. 12) 

 „Главни пројекат за изградњу мале хидроелектране МХЕ Демићка“, на ријеци 

Демићка, снаге 249 kW, општина Котор Варош, Бања Лука, април 2017 - пројектни 

сарадник 

1 бод 

 „Главни хидро-грађевински пројекат за изградњу мале хидроелектране МХЕ 

Дубока“, на водотоку Дубоки поток, снаге 249 kW, општина Котор Варош, Бања 

Лука, мај 2017 - пројектни сарадник 

1 бод 

 „Главни пројекат за израдњу мале хидроелектране Млечва“, инсталисане снаге 

249.95 kW Станатовићи, општина Братунац на земљишту означеном као к.ч. 611/3 

и 603, К.О. Станатовићи и к.ч. 134/1, К.О. Млечва, Бања Лука, јун 2017 - пројектни 

сарадник 

1 бод 

 „Главни хидро-грађевински пројекат за изградњу мини хидроелектране МХЕ 

Војскова“, на ријеци Војскова, снаге 150 kW, општина Крупа на Уни, Бања Лука, 
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јул 2017 - пројектни сарадник 

1 бод 

 „Главни пројекат за изградњу мини хидроелектране Врбас 1“, на ријеци Врбас, 

инсталисане снаге 249 kW, на дијелу земљишта означеног к.ч. број 1209/3, 1212/3, 

1212/1, 1202 и 1201, К.О. Лакташ, и ограде на дијелу земљишта означеног као к.ч. 

бр. 1212/3, 1209/1, 1209/3 и 1212/1, К.О. Лакташи, Бања Лука, јул 2017 – пројектни 

сарадник 

1 бод 

 „Главни пројекат за изградњу мини хидроелектране Врбас 2“, на ријеци Врбас, 

инсталисане снаге 249 kW, и ограде, на земљишту означеном као к.ч. 1195/1 и 

1195/2 и дијелу к.ч. 1194, К.О. Лакташи, Бања Лука, јул 2017 – пројектни сарадник 

1 бод 

 „Главни хидро-грађевински пројекат за изградњу мале хидроелектране Грабовица“, 

на водотоку Грабовачка ријека, инсталисане снаге 249.95 kW, општина Братунац, 

Бања Лука, август 2017 – пројектни сарадник 

1 бод 

 „Главни оперативни план (ГОП) одбране од поплава на подручју обласног ријечног 

слива ријеке Саве у Републици Српској“, Бијељина, септембар 2017 – стручни 

сарадник 

1 бод 

 „Елаборат за одржавање корита ријеке Врбас локација Отоке“, општина Лакташи, 

Бања Лука, септембар 2017 – пројектни сарадник 

1 бод 

 „Идејно ријешење МХЕ Језеро“, на ријеци Пливи у општини Језеро, Бања Лука, 

септембар 2017 – пројектни сарадник 

1 бод 

 „Главни пројекат за изградњу објекта Шумарског факултета у Бања Луци“, Бања 

Лука, новембар 2017 – пројектни сарадник 

1 бод 

 „Главни пројекат источне трибине стадиона Тушањ“ у Тузли, Бања Лука, новембар 

2017 – пројектни сарадник 

1 бод 

 „Прогноза поплавних таласа за 2010 и 2014 годину на ХС Доља Пецка“, на ријеци 

Сани у општини Мркоњић Град, Бања Лука, децембар 2017 – пројектни сарадник 

1 бод 

 „Главни пројекат за изградњу полицијске станице Добој 1 и полицијске станице за 

безбједност саобраћаја Добој“, Бања Лука, децембар 2017 – пројектни сарадник 

1 бод 

 „Идејни пројекат вањског уређења испред објекта ЈУ Економска школа у Брчко 

дистрикту БиХ“, Бања Лука, јануар 2018 – пројектни сарадник 

1 бод 

 „Главни пројекат фекалне канализације за подручје Тарчина са околним 

насељима“, Бања Лука, март 2017 – пројектни сарадник 

1 бод 
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 „Идејни пројекат реконструкције цесте М1.9 дионица Слатина“ (РС/ФБИХ) – 

Градачац, Баља Лука, март 2018 – пројектни сарадник 

1 бод 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                              12+ 17= 29 бодова 

 

 

ЗБИРНА ТАБЕЛА 

Кандидат Категорија Бодови 

Петар Праштало 

Бодови од просјечне оцјене са 

I циклуса 
80,6 

Научна дјелатност -  

Образовна дјелатност - 

Наставничке способности - 

Стручна дјелатност 29 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 109,6 

 
 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

На расписани Конкурс за избор у звање сарадника за ужу научну област Хидротехника, 

који је расписан 21.03.2018. године, пријавила су се три кандидата:  

1. Нина Кондић, дипл.инж.грађ. (240 ECTS); 

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

3. Петар Праштало, дипл.инж.грађ. (240 ECTS). 

 

Увидом у приложену документацију, коју су кандидати поднијели уз пријаве на Конкурс и 

узимајући у обзир све квалитете пријављених Кандидата, Комисија доноси сљедеће 

констатације: 

 

- Кандидат под редним бројем 1. Нина Кондић дипл.инж.грађ., завршила је хидротехничко 

усмјерење као најбољи студент генерације 2015/16 године. Истовремено је студент мастер 

студија на Грађевинско - архитектонском факултету Универзитета у Нишу – смјер 

Хидротехника. У току школске 2016/17 и 2017/18 године Нина Кондић је ангажована  у 

наставном процесу на катедри за Хидротехнику, студијски програм Грађевинарство, на 

наставним предметима Хидрологија и Инжењерска хидрологија (ужа научна област 

Хидротехника). Показала је велику преданост и изванредно знање у оквиру наставног 

процеса, област Хидротехника, за коју је Конкурс расписан.  

 

- Кандидат под редним бројем 2. Сњежана Миловановић, дипл. инж. грађ., завршила је 

конструктивно усмјерење као најбољи студент Архитектонско-грађевинско-геодетског  
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