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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   

ФАКУЛТЕТ: АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ 
 

               

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 

о пријављеним кандидатима за избор сарадника у звање 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 

Одлука Сената Универзитета у Бањој Луци број: 01/04-2.811/18 од 20.03.2018 године о 

расписивању Конкурса за избор у наставничка и сарадничка звања, на основу приједлога за 

расписивање конкурса Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског 

факултета, број 14/3.874/16 од 31.08.2016 године. 

 

Ужа научна/умјетничка област: 

Архитектонске технологије 

 

Назив факултета: 

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет 

 

Број кандидата који се бирају 

1 (један) 

 

Број пријављених кандидата 

4 (четири) 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 

21.03.2018 године, дневни лист „Глас Српске“, web страница Универзитета у Бањој Луци 

 

Састав комисије: 

На VII редовној сједници Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског 

факултета Универзитета у Бањој Луци, одржаној дана 21.03.2018 године, донесена је одлука 

број: 14/3.366/18 о именовању Комисије по расписаном Конкурсу за разматрање конкурсног 

материјала и писање Извјештаја за избор у звање сарадника за ужу научну област 



Архитектонске технологије, у саставу: 

а) предсједник – доц. др Дарија Гајић, дипл. инж. арх. – доцент; ужа научна област: 

Архитектонске технологије, Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-

геодетски факултет;  

б) члан – проф. др Александра Крстић-Фурунџић, дипл. инж. арх. – редовни 

професор; ужа научна област: Архитектонске конструкције, материјали и физика 

зграде, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет; 

в) члан – доц. др Саша Чворо, дипл. инж. арх. – доцент; уже научне области: 

Архитектонске технологије и Архитектонско пројектовање, Универзитет у Бањој 

Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет. 

 

Пријављени кандидати: 

1.) Драгана (рођ. Штрбац) Гашић, ма инж. арх. (300 ECTS) 

2.) мр Синиша Цвијић, магистар техничких наука из области архитектуре (завршене 

петогодишње дипломске студије и двогодишње постдипломске магистарске студије 

по Закону о универзитету – еквивалeнтан број бодова по болоњском систему 

бодовања износи 300 ECTS + 120 ECTS) 

3.) Валентина Миловановић, ма инж. арх. (300 ECTS) 

4.) Слободан Пеулић, дипл. инж. арх. (240 ECTS) 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Драгана (Милан и Драгица) Гашић 

Датум и мјесто рођења: 30. октобар 1989, Бихаћ 

Установе у којима је био запослен: - 16.07.2012 – 31.01.2013 Институт за 

грађевинарство, „ИГ“ д.о.о. Бања Лука  

- 01.02.2013 - 31.12.2013 „Procontrol“ д.о.о. 

Бања Лука  

- 01.03.2016 – 30.09.2017 Технички факултет  

Универзитета за пословни инжењеринг и 

менаџмент ПИМ Бања Лука  

-01.02.2014 – до данас „Екодозвола“ д.о.о. 

Бања Лука 

Радна мјеста: -Институт  за  грађевинарство,  „ИГ“  д.о.о. 

Бања Лука, сарадник за архитектуру  

-„Procontrol“  д.о.о.  Бања  Лука,  пројектант 

сарадник  

-Технички     факултет     Универзитета  за 

пословни  инжењеринг  и  менаџмент  ПИМ  

Бања Лука, сарадник у дијелу наставе  

-„Екодозвола“ д.о.о. Бања Лука, пројектант 

сарадник 



Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

- 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Архитектонско-грађевински факултет 

Универзитета у Бањој Луци 

Звање: Дипломирани инжењер архитектуре - 240 

ECTS 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 15.11.2012 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,61, студент генерације 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Архитектонско-грађевинскo-геодетски 

факултет Универзитета у Бањој Луци 

Звање: мастер архитектуре - 60 ECTS 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 16.02.2015 

Наслов завршног рада: Урбана регенерација напуштених  комплекса 

на примјеру „Инцела“ у Бањој Луци 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Архитектонско инжењерство 

Просјечна оцјена: 9,83, Стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“ 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Државни универзитет у Новом Пазару 

Департман за мултидисциплинарне науке 

Звање: Мастер, обновљивих извора енергије и 

заштите животне срединестер инжењер 

енергетске ефикасности - 120 ECTS 

Мјесто и година завршетка: Нови Пазар, 10.10.2015 

Наслов завршног рада: Анализа топлотних карактеристика омотача 

грађевине и утицај на комфор на примјеру 

вртића у Бањој Луци 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Енергетска ефикасност, обновљиви извори 

енергије и заштита животне средине 

Просјечна оцјена: 9,25 

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 

звања 

 



в) Научна дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 

- 

Радови (послије последњег избора/реизбора) 

Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту (чл.19., т.20) 

• TEMPUS PROJECT JPCR 530194-2012 ENERESE – „Master academic studies Energy 

Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental impacts“, носилац пројекта Државни 

универзитет у Новом Пазару, координатор испред Универзитета у Бањој Луци проф. др 

Петар Гверо, учесници са Aрхитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у 

Бањој Луци: Љ. Прерадовић, Б. Антуновић, Д. Гајић, М. Станковић Д. Штрбац, С. Влашки  

(према чл.23. т.4. 30% предвиђених бодова)  

0,30·3 бода = 0,90 бодова 

Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту (чл.19., ст.22) 

 Д. Арнаутовић Аксић, М. Буразор, Н. Делалић, Д. Гајић, П. Гверо, Џ. Кадрић, М. 

Котур, Е. Салиховић, Д. Тодоровић, Н. Загора, сарадници Е. Алић, Б. Братић, Е. Чаушевић, 

Е. Ивковић, А. Кецман, Н. Кујовић, М. Пећанин, М. Пупчевић, Е. Сарић, Д. Савановић,  Д. 

Штрбац и С. Влашки, „Типологија стамбених зграда Босне и Херцеговине“, GIZ,  2016, 

члан инжењерског тима.   (енергетски аудити зграда)                                                                                                             
  (према чл.23. т.4. 30% предвиђених бодова)  

0,30·1 бод = 0,30 бодова                                                                                                                                                                                                                   

 Д. Арнаутовић Аксић, М. Буразор, Н. Делалић, Д. Гајић, П. Гверо, Џ. Кадрић, М. 

Котур, Е. Салиховић, Д. Тодоровић, Н. Загора, сарадници Е. Алић, Б. Братић, Е. Чаушевић, 

Е. Ивковић, А. Кецман, Н. Кујовић, М. Пећанин, М. Пупчевић, Е. Сарић, Д. Савановић,  Д. 

Штрбац и С. Влашки „Типологија стамбених зграда Босне и Херцеговине“, Арнаутовић 

Аксић, Д., Загора, Н. (ур.) Издавач: Архитектонски факултет Универзитета у Сарајеву, 

Сарајево: 2016 (ISBN 978-9958-691-50-8) GIZ,  2016., члан инжењерског тима. (припрема 

графичких прилога за књигу)                                                                                                             
  (према чл.23. т.4. 30% предвиђених бодова)  

0,30·1 бод = 0,30 бодова                                                                                                                                                                                                                   

 Д. Арнаутовић Аксић, М. Буразор, Н. Делалић, Д. Гајић, П. Гверо, Џ. Кадрић, М. 

Котур, Е. Салиховић, Д. Тодоровић, Н. Загора, сарадници Е. Алић, Б. Братић, Е. Чаушевић, 

Е. Ивковић, А. Кецман, Н. Кујовић, М. Пећанин, М. Пупчевић, Е. Сарић, Д. Савановић,  Д. 

Штрбац и С. Влашки „Типологија стамбених зграда Босне и Херцеговине“, GIZ,  2016, члан 

инжењерског тима. (припрема Табула података БиХ за интернет страницу)                                                                                                             
  (према чл.23. т.4. 30% предвиђених бодова)  

0,30·1 бод = 0,30 бодова                                                                                                                                                                                                                   

 Експериментално одређивање топлотних карактеристика омотача објеката 

предшколског васпитања и образовања у Бањој Луци у циљу унапређења њихове енергетске 

ефикасности, топлотног комфора и смањења емисије штетних гасова, руководилац Б. 

Антуновић, сарадници Љ. Прерадовић, М. Станковић, П. Гверо, Д. Гајић, Д. Ступар, А. 

Јанковић, Д. Штрбац, М. Пећанин, С. Влашки, Архитектонско-грађевинско-геодетски 

факултет Универзитета у Бањој Луци, 2015      
(према чл.23. т.4. 30% предвиђених бодова)  



0,30·1 бод = 0,30 бодова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:       2,10 бодова 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
- 

Образовна дјелатност (послије последњег избора/реизбора) 

 

 Сарадник   у   дијелу    практичне     наставе   –  Технички   факултет   Универзитета   

за   пословни инжењеринг и менанџмент Бања Лука 01.10.2016 – 30.09.2017 

 Сарадник   у   дијелу   практичне   наставе      –  Технички   факултет   Универзитета   

за   пословни инжењеринг и менанџмент Бања Лука 01.03.2016 – 30.09.2016 

 Добровољно ангажован сарадник у настави на вјежбама на предмету Архитектонско  

пројектовање  13  (спортски  објекти) Зимски семестар 2013/2014 

 Добровољно ангажован сарадник у настави на вјежбама на предмету Грађевинске   

конструкције 1 и 2 на Катедри за грађевинске конструкције, 2011/2012  

 Тренинг из области „Управљање потрошњом енергије у зградарству и пракса зеленог 

уреда“, MDG-F. Очување околиша и климатске промјене и USAID Економија енергетске 

ефикасности 
Напомена: Наведене образовне дјелатности не бодују се према Правилнику о поступку и условима избора 

наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци 

 УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                            0,00 бодова 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 

 
- 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 

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

 

 Д.   Штрбац, С.  Влашки:  „Analysis  Of  Thermal  Bridges  In  Order  To  Increase  

Energy Efficiency Of Buildings“, Book of Abstracts of The 2nd International Conference „IUSGC 

2016“ Sarajevo, Internacionalni univerzitet u Sarajevu, april, 2016 

Abstract:   Thermal  bridge  occurs  when  the  thermo  isolation  is  interrupted  by  a  material  which is  a  poor 

insulator.  Thermal  bridges  are  the  actual  problem  that  causes   significant thermal  losses  and  allow  the 

emergence of mold, potentially causing serious health problems and damage building. Therefore it is necessary during 

the design of buildings consider carefully the critical point of the building where is possible occurrence of  thermal  

bridges,  so  that  at  this  stage  the  problem  solved.  This  paper analyzes  the  thermal  bridges  of kindergarten  

„Marija  Mazar”  in  Banja  Luka using  infrared  thermography  (IR).  Determination  of  thermal losses  (bridges)  

with infrared  thermography  also  represents  one  of  the  first  steps  towards  increasing the building energy 

efficiency. The recordings show the construction temperature exceeds the limit value at many points.  According  to  

the  IR  recording  results  it  is necessary  to  reconstruct  the  building  to  increase  energy efficiency.  

Резиме: Термички мост се јавља када је термоизолација прекинута материјалом који је слаб изолатор. 

Термички мостови су стварни проблем који узрокује значајне губитке топлоте и омогућује настанак плесни, 



потенцијално узрокујући озбиљне здравствене проблеме и градњу штете. Због тога је неопходно приликом 

пројектовања зграда пажљиво размотрити критичну тачку зграде гдје је могућа појава топлотних мостова, тако 

да је у овој фази проблем решен. Овај рад анализира термичке мостове вртића „Марија Мазар“ у Бањој Луци 

користећи инфрацрвену термографију (IR). Одређивање топлотних губитака (мостова) са инфрацрвеном 

термографијом такође представља један од првих корака ка повећању енергетске ефикасности зграде. Снимци 

показују да температура конструкције прелази граничну вриједност у многим тачкама. Према резултатима 

снимања IR потребно је реконструисати зграду како би се повећала енергетска ефикасност. 

НЕ ПОСТОЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ, НИТИ ЈЕ ДОСТАВЉЕНА ПОТВРДА  

3,00 бода 

 Д.  Штрбац,    С.  Влашки,  М.  Пећанин: „Оправданост  уградње  соларних  панела  

на  породичним  кућама  у БиХ“, Зборник радова,  4.  Међународна  конференција 

„Савремена       достигнућа у грађевинарству“, 22. април 2016, Суботица, Србија, УДК: 

621.383.51 (497.6)  
 

Резиме: Сунчеве  енергије која  обасјава Земљину површину  има у изобиљу, готово 6.000 пута  више  од  15 

теравата колико просјечно човјечанство данас троши.Осим тога, соларна електрична енергија има  највећу 

снагу од свих обновљивих извора енергије. Соларни уређаји могу радити дуги низ година, уз врло 

малотрошкова  за  њихово  одржавањe,  након  пуштања у рад.  Тако  да  су  након  почетнеинвестиције,  

оперативни  трошкови  одржавања  соларне  електране  изузетнониски  у  односу  на  постојеће  изворе  

енергије. Технологија израде соларних панеласе све више усавршава, а као резултат тога нуди се велик  избор  

врста  овихпанела,  а  самим тим  и  отвореније могућности у  архитектонском  смислу. Примјери  и  искуства  

других  земаља  показују  да  и  државе  са  лошијим  соларним предусловима  од  БиХ  озбиљно  користе    

Сунчеву   енергију.   Такође,   економски показатељи   су   повољни,   са   становишта   смањене  потрошње  

електричне  енергије.У  раду је  приказан  соларни  систем  на  породичној  кући  на  подручју Бања Луке, 

којисе користи за гријање и загријавање потрошне воде. Након уградње соларнихпанела, са  еконономског  

становишта,  власници  су  смањили  потрошњу електричне  енергије  за  око 20%, у  односу  на  класичан  

систем  гријања  изагријавања  топле  воде.  Треба  нагласити  да  се  систем  пројектује  да задовољи 

дефинисане потребе у мјесецу децембру, који има најмању осунчаност током године,  док ће у љетним 

периодима обезбиједити и до четири пута већупроизводњу топлотне енергије. 

НЕ ПОСТОЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ, НИТИ ЈЕ ДОСТАВЉЕНА ПОТВРДА  

3,00 бода 

 С.  Влашки, Д.  Штрбац,  М.  Пећанин: „Анализа  енергетске  ефикасности  

предшколске установе Колибри“,  4.  Зборник радова, Међународна  конференција 

„Савремена  достигнућа  у  грађевинарству“, 22. април 2016,  Суботица,   Србија,   УДК:   

502.171  
 

Резиме: Рад   приказује    анализу   резултата      енергетског     прегледа    проведеног   у склопу      пројекта  

„Енергетска  ефикасност  и  комфор  предшколских установа”.Пројекат  проводи  стручни тим  испред 

Архитектонко-грађевинско-геодетскогфакултета,   Универзитета  у  Бањој  Луци.  Студија  обухвата техничко  

вредновање енергетске  ефикасности  постојећих  енергетских  компоненти  објекта,  као  што  су   омотач  

зграде,   системи  гријања,   вентилације   и   климатизације.   У   оквирустудије   проводи   се вредновање  

потрошње  енегије зграде у  стварним условимарада,  дефинисање  описа мјера за  повећање енергетске 

ефикасности (ЕЕ мјере). Одабрани објекат анализиран је у циљу процјене тренутног стања и   одређивања 

енергетског  разреда   зграде,   те   дефинисања   најучинковитијих   мјера   за   повећање енергетске 

ефикасности. 

НЕ ПОСТОЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ, НИТИ ЈЕ ДОСТАВЉЕНА ПОТВРДА  

3,00 бода 

 D. Štrbac: „Importance and use of renewable energy sources in the case of small hydro 

power plants“, The 2nd  International Conference on Education, Culture and Identity - ICECI'15, 

Сарајево, октобар, 2015 (Зборник радова: Education, Culture and Identity: New  trends and 



challenges in today's Europe, стр. 791-798) 

 
Abstract: Renewable energy sources are topical issue in all developed countries. The use of renewable energy sources 

in the world has recorded a significant growth in all sectors. Global investments in these sources set new records. The 

use of renewable sources in power generation was long forgotten and a secondary issue in Bosnia and Herzegovina. 

This is unacceptable given the huge potential of water masses. Only in recent years grow interests for building of 

hydro power plants. However, the procedure for building of hydro power plants are complicated, because their 

construction is not yet clearly defined to legal and regulatory framework. It is not  defined  that the  hydro  power  

plants  represent  the  resources  of  public  interest.  During the procedures for obtaining a building permit there are 

local organizations and entities who believe that hydropower plants damage the environment.  This  paper  deals  with  

this  topic:  the  importance  and  types of  renewable  energy  sources, their advantages and disadvantages with 

examples of use. For the use of renewable energy sources are required: detailed techno economic analysis, 

overcoming administrative and technical barriers, incentives should comply with the state policy, the ultimate goal - 

the preservation of the environment. 

Резиме: Обновљиви извори енергије су актуелни проблем у свим развијеним земљама. Употреба обновљивих 

извора енергије у свијету забиљежила је значајан раст у свим секторима. Глобалне инвестиције у ове изворе 

постављају нове записе. Употреба обновљивих извора у производњи електричне енергије је дуго заборављена 

и секундарно питање у Босни и Херцеговини. Ово је неприхватљиво с обзиром на огроман потенцијал водених 

маса. Само посљедњих година расте интересовање за изградњу хидроелектрана. Међутим, процедура изградње 

хидроелектрана је компликована, јер њихова изградња још није јасно дефинисана у законском и регулаторном 

оквиру. Није дефинисано да хидроелектране представљају ресурсе од јавног интереса. Током поступака за 

добијање грађевинске дозволе постоје локалне организације и ентитети који верују да хидроелектране штете 

околину. У раду се бави ова тема: важност и врсте обновљивих извора енергије, њихове предности и мане са 

примјерима кориштења. За кориштење обновљивих извора енергије су потребне: детаљна техно-економска 

анализа, превазилажење административних и техничких баријера, подстицаји би требали бити у складу са 

државном политиком, крајњим циљем - очувањем животне средине. 

НЕ ПОСТОЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ, НИТИ ЈЕ ДОСТАВЉЕНА ПОТВРДА  

3,00 бода 

 D. Štrbac: „Conclusions after executed Energy Audit of Kindergarten „Ježeva kućica” in 

Banja Luka with recommendations for planners and  local government  in  BiH“, The 1st  IUS  

graduate  Conference,  21-22  May,  Sarajevo, 2015, Book of proceedings, Page VII-XIV,  

Internacionalni univerzitet u Sarajevu  

 
Abstract:Energy efficiency (non efficiency) of buildings is long time problem in the world and in ourregion energy 

efficiency is a topic of interest last few years. In Bosnia and Herzegovina laws have only recently adopted. Laws are 

still not applied, and waiting for the law enforcement, investors build new buildings, which do not meet the energy 

performance. More and more energy sources are exhausted, the environment is endangered and the buildings are 

unconditional. In order to determine the state energy performance one of a building, it was made a research-project 

that is based on observing and recording current state of energy performance of kindergarten „Ježeva kućica“ in the 

urban zone of Banja Luka. After analyzing the current situation and collecting data on power, water and heating 

consumption, it is made energy audit of the building and calculating of the thermal losses. It is proposed measures to 

improve the energy performance of buildings. Also, it is proposed preliminary design in order to increase comfort for 

playing and staying children. Addition, the project is important from an economic aspect because it shows a payback 

period and whether the project is economically justified. Through the analysis and the proposed measures it is showed 

that the kindergarten is in very poor conditions and in spite of large thermal losses, the problem is inadequate space. 

In Banja Luka, there are many of such buildings, which are in poor conditions and they are inadequate for work and 

residence. This shows that it is the necessary emergency interventions in terms of identification, classification and 

testing of energy efficiency, in order to classify buildings according to their priority interventions. It requires therefore 

to react in order to first rehabilitate existing buildings, and then built new buildings. 

Резиме: Енергетска ефикасност (неефикасност) зграда је дугогодишњи проблем у свету и у нашој регији 

енергетска ефикасност је тема од интереса задњих неколико година. У Босни и Херцеговини закони су тек 

недавно усвојени. Закони још увек нису примењени, а чекају на спровођење закона, инвеститори граде нове 

зграде, које не задовољавају енергетске перформансе. Све више извора енергије је исцрпљено, животна 



средина је угрожена и објекти су безусловни. Да би се утврдила енергетска ефикасност државе у згради, 

направљен је истраживачки пројекат заснован на посматрању и евидентирању тренутног стања енергетских 

перформанси вртића „Јежева кућица“ у урбаној зони Бања Луке. Након анализе тренутне ситуације и 

прикупљања података о потрошњи струје, воде и гријања, извршена је енергетска ревизија објекта и прорачун 

топлотних губитака. Предложене су мјере за побољшање енергетских перформанси зграда. Такође, предложен 

је идејни дизајн како би се повећао удобност за игру и боравак деце. Додатак, пројекат је важан са економског 

аспекта јер приказује период повратног сакупљања и да ли је пројекат економски оправдан. Кроз анализу и 

предложене мјере показано је да је вртић у врло лошим условима и упркос великим топлотним губицима, 

проблем је неадекватан простор. У Бањој Луци постоји много таквих објеката који су у лошем стању и 

неадекватни су за рад и боравак. Ово показује да су то неопходне хитне интервенције у смислу 

идентификације, класификације и тестирања енергетске ефикасности, како би се класификовали објекти у 

складу са приоритетним интервенцијама. Због тога је потребно реаговати како би прво обновили постојеће 

зграде, а затим изградили нове зграде. 

НЕ ПОСТОЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ, НИТИ ЈЕ ДОСТАВЉЕНА ПОТВРДА  

3,00 бода 

Рад у зборнику радова националног стручног скупа (ч.22., ст.6). 

 С. Влашки, Д. Штрбац: „Испитивање  топлотних  губитака  кроз  фасадне  отворе 

примјеном  инфрацрвене  термографије“, Научно-стручна   конференција   са   

међународним учешћем  СФЕРА  2015:  Обликовање  и  технологије архитектонских  

отвора,  зборник  радова, Мостар, 2015, стр. 79-84 
 

Abstract: The industrial application of infrared thermography started in the mid sixties years of the 20th century. This 

method is an important because of fast measuring condition of the building thermal losses during energy audits. This 

method has been used for testing the energy efficiency of facade openings at „Kolibri” kindergarten in Banja Luka to 

detect thermal irregularities on the building envelope, the existence of insulation defects, the presence of humidity or 

air leakage (thermal bridges, damaged facades, determining areas with increased humidity). The procedure of 

thermography inspection involves capture with IR camera, software processing the images and making thermography 

reports for kindergarten. The procedure of thermography inspection involves capture an IR camera, software 

processing the images and making thermography reports for kindergarten. After the tests are proposed rehabilitation 

measures for increasing the energy efficiency of a building. 

Резиме: Индустријска примена инфрацрвене термографије започела је средином шездесетих година 20. века. 

Овај метод је важан због брзог мерења стања топлотних губитака зграде током енергетских прегледа. Ова 

метода је коришћена за испитивање енергетске ефикасности отварања фасада у вртићу „Колибри“ у Бањој 

Луци ради откривања топлотних неправилности на омоту зграде, постојања изолационих дефеката, присуства 

влаге или цурења ваздуха (топлотних мостова, оштећених фасада, одређивање подручја са повећаном 

влажношћу). Поступак контроле термографије подразумева снимање са ИР камером, софтвер за обраду слика 

и израду извештаја о термографији за вртић. Процедура контроле термографије подразумева снимање ИР 

камере, софтвер за обраду слика и израду извештаја о термографији за вртић. Након тестирања предложене су 

мјере рехабилитације за повећање енергетске ефикасности зграде. 

НЕ ПОСТОЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ, НИТИ ЈЕ ДОСТАВЉЕНА ПОТВРДА  

2,00 бода 

 Д. Штрбац: „Просторно-градитељски развој дијела Српске улице са приједлогом 

ревитализације“, Књига сажетака 6. научно-стручни скуп „Студенти у сусрет науци“, 

зборник радова, Бања Лука, 2013 

 
Апстракт: Градитељско насљеђе је данас веома актуелна тема, а његово обнављање представља начин 

повећавања атрактивности простора. Међутим, код нас се овој теми посвећује мало пажње, при чему се као 

главни разлози намећу недостатак финансијских средстава, незаинтересованост инвеститора, којима је улагање 

у нове грађевине економичније и још многи други разлози због којих ове грађевине пропадају (примјер Виле 

Божић у Српској улици).  

Предмет рада је, управо, једна од најстаријих улица, Српска улица, која је вијековима, још од њеног 



формирања, била центар града и главна веза града са обалама Врбаса, све до изградње банских грађевина (30-

тих година 20. вијека у непосредној близини улице), када је наглашен правац Господске улице. Од настанка 

улице до данас значај улице је опадао, нарочито послије земљотреса 1969.године када су најзначајнији објекти 

оштећени или потпуно уништени. Предмет истраживања рада бави се питањем: Да ли градитељско насљеђе у 

овој улици има вриједност и потенцијал за ревитализацију? 

Да би се на најбољи могући начин одговорило на предмет истраживања, полази се од циљева истраживања, 

међу којима се истиче утврђивање просторно-градитељског развоја улице, који ће дати увид у историју улице, 

развој, структуру грађевинског фонда и значај који је она имала кроз историју, затим очување вриједних 

објеката и цјелина, ревитализација угрожених објеката са предлагањем мјера заштите свих објеката културно-

историјског насљеђа. Приликом истраживања користе се различите методе истраживања и технике 

прикупљања података, односно сви доступни и вриједни извори.  

Резултати истраживања пружају увид у стање и приједлог како наизглед стари објекти могу постати 

потенцијал за иновативна рјешења, а кроз истраживање, валоризацију, планирање и пројектовање у Српској 

улици, изложен је и смисао ревитализације као захтјевне дисциплине, која спаја све области архитектуре: 

истраживање, пројектовање и планирање од детаља до цјелине. 

НЕ ПОСТОЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ, НИТИ ЈЕ ДОСТАВЉЕНА ПОТВРДА  

2,00 бода 

 3. Шпирић, Д. Штрбац, З. Илић: „ПРОЈЕКАТ РС – 12“, Научно-стручни скуп 
„Технол. иновације генератор привр. развоја“, зборник радова, Бања Лука, 2012, стр. 273-
282. 
 
Апстракт: Пројекат РС-12 представља стручни и научни аспект организовања аутоматског система за 
модификацију временских услова у свим годишњим добима са земље и ваздуха. Циљ аутора пројекта је увести 
нову методологију рада у постојећу противградну заштиту у земљи и државама у окружењу. Вишегодишњим 
иновативним радом произвели смо три нова уређаја: аутоматски противградни лансер, аутоматски 
противградни приземни генератор и аутоматски авио-генератор. Примарна намјена поменутих уређаја је 
допремање реагенаса у облаке с циљем сузбијања градоносних падавина, стварања кишних падавина у сушном 
добу године и сњежних падавина у зимском периоду на скијалиштгша. Поред овог, аутоматски авио-генератор 
служи и за исијавање пестицида с циљем умањења штетног дјеловаања инсеката и других штеточина на 
обрадивим површинама и шумскхш газдинствима, као и насељеним мјестима. Руковање цјепокупмш 
Пројектом РС-12 врши се аутоматским управљањем на даљину са могућношћу праћења рада цјелокупног 
система, аутодијагностике система те размјене података из базе са другим корисницима. Пројекат РС-12 је 
еколошки прихватљив и оправдан, јер сви производи израђују од материјала који подлијежу процесу 
рециклаже. 

НЕ ПОСТОЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ, НИТИ ЈЕ ДОСТАВЉЕНА ПОТВРДА  
2,00 бода 

 Д. Штрбац: „Традициоиални начини грађења Општине Крупа на Уни“, Научно-

стручни скуп „Технол. иновације генератор привр. развоја“, зборник радова, Бања Лука, 

2012 
 

Апстракт: „Технологија је чудна ствар. Она вам пружа велике дарове једном руком, а убада вас у леђа 

другом.” Алберто Моравија 

Глобализација, технолошке иновације, интернет, мултимедији, све је то, за кратак временски период, довело у 

живот „модерног“ човјека низ квантитативних и квалитативних промјена. Данас су иновације постале потреба 

од стварања идеје до њене примјене у пракси, јер су један од основних фактора који утичу на предузетничку 

снагу, гдје се тражи иновативност процеса, производа, услуга... „Тренд иновирања“ најочитији је у 

архитектури, која је мултидисциплинарна, јер обједињује многе науке, а чији је смисао у тражењу 

одговарајућих омјера између три најзначајније компоненте за једну грађевину: љепота (Venustas), чврстина 

(Firmitas) и корисност (Utilitas). 

Али, то је вријеме у којем је технолошка иновација „убила“ народног градитеља наших крајева, који је 

вијековима стварао исту иновацију својих предака – традиционалне куће од дрвета. Циљ овог рада је 

приказати традиционалне начине грађења карактеристичне, првенствено за подручје општине Крупа на Уни, 

али и шире, који су потпуно одбачени као застарјели и неподобни међу савременим начинима грађења и 



тенденцијама у архитектури. 

НЕ ПОСТОЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ, НИТИ ЈЕ ДОСТАВЉЕНА ПОТВРДА  

2,00 бода 

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

12.)  

Field  Test  of  Energy  Performance  of  Buildings Regulations (in RS) – for the GIZ EE-Project, 

октобар – децембар 2014, руководиоци П. Гверо, Б. Антуновић, М. Котур и Д. Гајић, 

сарадници Д. Тодоровић, Д. Штрбац, Д. Антуновић (енергетски аудит 2 зграде), Б. Јањић, Г. 

Видовић, М. Пећанин, Б. Баџа, С. Влашки, С. Ждрња, В. Бранковић, Б. Јанковић, М. 

Пупчевић, Г. Димитрић, Д. Барашин, Д. Марић, Љ. Адамовић, С. Гавриловић, Н. Дмитровић, 

Б. Сарић, Б. Јанковић 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ  
(према чл.23. т.4. 30% предвиђених бодова)  

0,30·1 бод = 0,30 бодова 

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

10.) 

Д. Штрбац – учесник. Urban  Regeneration  of  a  Brownfield  Area  in  the  City  of  Banja  

Luka  –  Rudi Čajavec (Vienna University of Technology, Institute of Urban Planning and Urban 

Design, Carinthia University of Applied Sciences, School of Civil Engineering & Architecture and 

University of Banja Luka, Faculty of Architecture and Civil Engineering), руководиоци 

Александра Ђукић, Миленко Станковић, Владимир Вуковић, Michael Surbock, Christoph 

Luchsinger, Peter Nigst, учесници сви студенти Другог циклуса на предмету Урбана 

регенерација на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету Универзитета у Бањој 

Луци 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ  
(према чл.23. т.4. 30% предвиђених бодова)  

0,30·3 бода = 1,00 бод 

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

12) 

- Главни пројекат за изградњу, легализацију и доградњу занатског објекта – клаоница стоке 

малог капацитета у Демировцу у Козарској Дубици, к.ч. 699/2, К.О. ДЕМИРОВАЦ  (октобар, 

2014) 2 

- Главни пројекат за изградњу економског објекта (фарма бројлера) на к.ч. бр. 2072/1, к.о. 

Горњи Смртићи, Општина Прњавор (новембар, 2014) 

- Пројекат дигитализације простора, фабрика „МИРА“ а.д. Приједор (децембар, 2014) 

- Извођачки пројекат туристичког апартмана у Котору , Пр+1+Пк, Црна Гора (фебруар, 2015)  

- Идејни пројекат за промјену намјене дијела постојећег стамбено-пословног објекта П+1 из 

продавнице мјешовите робе у кухињу, на земљишту означеном као к.ч. бр.1004 к.о. Врбања 

(НП) (фебруар, 2015) 



- Главни пројекат за легализацију изведених радова и наставак радова на изградњи стамбено-

пословног комплекса за производњу погребне опреме на к.ч. 1242/3, 1242/11 и 1242/12, К.О. 

Гламочани, Општина Лакташи (март, 2015) 

- Главни пројекат за изградњу котловнице са цистернама за плин за потребе производње 

рибље и сточне хране к.ч. бр.611/1 к.о Ратковац (април, 2015) 

- Главни  пројекат за изградњу производног објекта на дијелу земљишта означеном као к.ч.бр. 

801/1 и 801/10 (н.п.) к.о. Челинац Доњи у Челинцу (мај, 2015) 

- Главни пројекат за изградњу индивидуалног стамбеног објекта спратности П, на земљишту 

означеном као к.ч.бр. 457/6 (н.п.) к.о. Пресначе (јул, 2015) 

- Главни пројекат за изградњу МХЕ „Голубача“ на потоку Голубача, инсталисане снаге 249 

кW, Општина Градишка, (новембар, 2015) 

- Главни пројекат за изградњу МХЕ „Ситонија“ на потоку Тисовача, инсталисане снаге 249 

кW, Општина Градишка, (новембар, 2015) 

- Главни пројекат за изградњу мини хидроелектране МХЕ „Црквина“ на земљишту означеном 

као к.ч.938/1, к.о. Очауш 1, к.ч. 860/1 и 860/42 К.О. Угодновић, Општина Теслић (новембар, 

2015) 

- Главни пројекат за изградњу индивидуалног стамбеног објекта, на к.ч.бр. 2275/2, к.о. Бања 

Врућица, Општина Теслић (април, 2016) 

- Главни пројекат за изградњу мале хидроелектране МХЕ ''Крушево брдо'' на ријеци Врбања,  

снаге 249 КW, Општина Котор Варош (октобар, 2016) 

- Главни пројекат за изградњу мале хидроелектране МХЕ ''Вигошта 2'' на ријеци Вигошта,  

снаге 249 КW, Општина Котор Варош (октобар, 2016) 

- Главни пројекат за изградњу мале хидроелектране МХЕ „Вигошта 1“ на ријеци Вигошта, 

снаге 249 кW, Општина Котор Варош (јануар, 2017) 

- Главни пројекат за изградњу пословних објеката за прераду меса (клаоница и прерада меса, 

дио за стоку, помоћни објекти-гараже) општина Прњавор (март, 2017) 

- Главни пројекат за изградњу мале хидроелектране МХЕ ''Демићка'' на ријеци Демићка,  снаге 

249 КW, Општина Котор Варош (април, 2017) 

- Главни пројекат за изградњу привременог пословног објекта - самоуслужна аутопраоница, у 

Теслићу, на земљишту означеном као к.ч. број 676/1 к.о.Теслић-град (нови премјер) (мај, 

2017) 

- Главни пројекат за изградњу пословног објекта са надстрешницом, привременог карактера, 

на к.ч. 1088/1 К.О. Трн и изградњу топле везе, привременог карактера, на к.ч. 1088/1 и 

1094/11 к.о. Трн са пратећим садржајима (април, 2017) 

- Пројекат изведеног стања за легализацију индивидуалног стамбеног објекта у Присочкој, 

Општина Котор Варош, на земљишту означеном као к.ч. 267/2, к.о. Присочка (април, 2017) 

 

ДОСТАВЉЕН ДОКАЗ О УЧЕШЋУ: Референтну листу да је Драгана Штрбац као пројектант 

учествовала у изради техничке документације, објекти високоградње, архитектонско-пројектантска 

фаза издало је предузеће Екодозвола д.о.о. Бања Лука од 01.02.2014 године. 



Напомена: Копије насловних страна пројеката нису овјерене, бодовано према чл.23. т.4. 30% предвиђених 

бодова.  

21 пројекат·0,30·1 бод = 6,30 бодова 

 

 

- Вредносни инжењеринг и корекција пројекта, Клинички центар Бања Лука, март 2013 

- Ентеријер Конак ресторана Јовање у Београду, јун, 2013 

- Ентеријер стамбено-пословног објекта у Београду, јун, 2013 

- Ентеријер улазног хола Клинике за гинекологију и акушерство, Клиничког центра Бања 

Лука, август, 2013 

- Санација, реконструкција и доградња постојећег објекта „кухиње“ Болнице ЈЗУ Источно 

Сарајево (Касиндо), септембар 2013  

- Санација и реконструкција дијела постојећег објекта Клинике и болничке службе „Блок 1“ и 

„Блок 2“ ЈЗУ Источно Сарајево (Касиндо), септембар 2013 

- Главни пројекат Санације и реконструкције постојећег објекта „кухиње” ЈЗУ Болнице 

Источно Сарајево (Касиндо) Књига 1 – Санација и реконструкција, постојећег објекта 

„кухиње“ ЈЗУ Болница Источно Сарајево (Касиндо) – КРИЛО А, септембар 2013  

- Главни пројекат санације и реконструкције дијела постојећих објеката Клинике и болничке 

службе, односно болничко-стационарног дијела ЈЗУ болнице Источно Сарајево (БЛОК 1 И 

БЛОК2), септембар 2013 

 

ДОСТАВЉЕН ДОКАЗ О УЧЕШЋУ: Референсну листу да је Драгана Штрбац као приправник у периоду од 

01.02.2013 до 31.12.2013 године учествовала у изради техничке документације, објекти високоградње, 

архитектонско-пројектантска фаза издало је фирма Procontrol д.о.о. Бања Лука. 

Напомена: Нису достављене копије овјерених страна пројеката бодовано са 0,00 бодова, осим у случају 

једног пројекта гдје је достављена копија насловне стране без овјере, бодовано према чл.23. т.4. 30% 

предвиђених бодова. 

1 пројекат·0,30·1 бод = 0,30 бодова 

 
 

- Главни  пројекат за   изградњу базена са игралиштем у Прњавору (Поточани), 2012 

- Главни пројекат за изградњу стамбеног објекта у насељу Карановац, у Бањој Луци,  на  

земљишту  означеном  као  к.ч.  број  2300/2,  к.о.  Јагаре, 2012 

- Регулациони план хисторијског градског подручја Благај за период од 2011-2021, 2012/2013 

- Регулациони план туристичког комплекса „Тврђава Каменград – Мусала –водопад Блихе“ 

Опћина Сански Мост, 2012/2013 

- Просторни  план  града  Бања  Лука  - насљеђе  културе, 2012/2013 

- Детаљни  план пољопривредно-производне  зоне „Брда“, 2012/2013 

- Измјена и допуна урбанистичког плана Велика Кладуша 2002-2020 , 2012/2013  

- Зонинг план – Брчко инвеститор: Брчко Дистрикт БиХ, 2012/2013 



- Стручно мишљење са урбанистичко-техничким условима за изградњу индивидуалног 

стамбеног објекта, у Улици Карановац бб у Бањалуци, на земљишту означеном као 

к.ч.бр.2300/2, к.о.Јагаре 

- Стручно мишљење са урбанистичко-техничким условима за надоградњу управног дијела 

производног комплекса клаонице у Повеличу, Општина Србац, на земљишту означеном као 

к.ч.н. број 62/1, пл-105 к.о. Црнаја 

- Урбанистичко-технички условибза изградњу пословно-стамбеног објекта, у Палама, на 

земљишту означеном као к.ч. бр. 2063/376 к.о. Пале Град, што одговара к.ч. бр.2149/23, К.О. 

Пале, грађевинска парцела број 25, у петој зони градског грађевинског земљишта 

- Урбанистичко-технички услови за легализацију стамбено-пословне П+1 доградње уз 

постојећи стамбено-пословни објекат, спратности Су+П+М, у Улици Пут српских бранилаца 

бр. 110 у Бањалуци изграђеног на к.ч.бр.320 к.о. Дервиши (н.пр.) 

- Урбанистичко-технички услови за изградњу окретнице за аутобусе јавног превоза у насељу 

Шарговац у Бањој Луци, на земљишту означеном као к.ч. број 18/1 И 18/11,  к.о. Шарговац 

(стари премјер), што одговара к.ч. број 496/4 и 496/8, к.о. Шарговац (нови премјер) 

- Урбанистичко-технички услови за постављање фотонапонских панела на крову постојећег 

објекта бензинске станице у Улици Булевар српске војске у Бањалуци, на земљишту 

означеном као к.ч. бр. 1630/2 и дио к.ч. бр. 1629/2 и 1630/3 к.о. Бања Лука 6 (нови премјер)  

- Стручно мишљење за издавање урбанистичке сагласности за санацију бесправно изведених 

радова и за даљу градњу помоћног објекта (према предложеном идејном пројекту „Лине арт“ 

д.о.о., Цазин, бр. 0110/ла-10 од октобра 2010 године, на земљишту означеном као к.ч.бр.48/2 

и 48/3 (нови катастарски операт) к.о.Поље 

- Стручно мишљење за издавање урбанистичке сагласности за доградњу и реконструкцију 

породично-стамбеног објекта у насељу Цазин, на земљишту означеном као к.ч. број: 296, 

297, 298, 83 к.о. Цазин Град 

- Стручно мишљење за издавање урбанистичке сагласности за изградњу потпорног зида у 

насељу Цазин, изграђеног на парцели, означеној као к.ч. број: 1141/5 к.о. Цазин Град 

- Стручно мишљење за издавање урбанистичке сагласности за легализацију бесправно 

изграђеног породично-стамбеног објекта у насељу Цазин, на земљишту означеном као к.ч. 

број: 2421,83 к.о. Цазин и Цазин Град 

- Стручно мишљење са урбанистичко-техничким условима за изградњу инфраструктуре базне 

станице „Шеварлије“ на локацији означеној као к.ч.бр. 1216, к.о. Шеварлије, Добој  

- Урбанистичко-технички услови за изградњу вјештачког језера у обухвату регулационог 

плана агроиндустријске зоне нова топола, на земљишту означеном као к.ч. бр. 405/36, к.о. 

Нова Топола (нови премјер), Општина Градишка  

- Урбанистичко-технички услови за реконструкцију и доградњу пратећих садржаја у склопу 

хотелског комплекса „Вучко“ на Јахорини 

- Стручно мишљење са урбанистичко-техничким условима за изградњу аутобуског стајалишта 

јавног приградског превоза, изван коловоза, са обе стране коловоза на магистралном путу М4 

Бања Лука – Приједор, путна дионица бр. 12 Поткозарје Шарговац (петља) 

- Стручно мишљење са урбанистичко-техничким условима за изградњу помоћног објекта у 

функцији одржавања шумског газдинства у Шипову, на земљишту означеном као к.ч. бр. 

48/(68/1) к.о. Бабићи (стари премјер)  



- Стручно мишљење са урбанистичко-техничким условима за изградњу туристичко-спортско-

угоститељског комплекса са смјештајним јединицама типа бунгалов, на земљишту означеном 

као к.ч.бр. 811, к.о. Дуципоље (нови премјер) 

 

ДОСТАВЉЕН ДОКАЗ О УЧЕШЋУ: Референсну листу да је Драгана Штрбац као пројектант у у периоду 

од 16.07.2012 до 31.01.2013 године учествовала у изради техничке документације и просторно-планске 

докуменатције издао је Институту за грађевинарство, „ИГ“ д.о.о. Бања Лука. 

Напомена: Копије насловних страна пројеката нису овјерене, бодовано према чл.23. т.4. 30% предвиђених 

бодова. 

25 пројекта·0,30·1 бод = 7,50 бодова 
 

Реализован патент, сорта, раса, сој или оргиналан метод у производњи                                  
(чл. 22., т. 13.) 

 Д. Штрбац,  Чистач  за  сит о  машине  за  мљевење  меса,  Службени  гласник  

Института  за интелектуално  власништво  БИХ,  број 4/2013, стр.12, Закључак о 

објављивању пријаве патента - BAP112891А       

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА  

4,00 бода                                

 Д. Штрбац, Б. Шпирић. Сигурна димоводна опрема са стандардним промјерима, 

Службени гласник Института за интелектуално власништво БИХ, број 3/2012, стр. 17 

Закључак о објављивању пријаве патента-BAP112843A  

 ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА   

4,00 бода                                                                                       

Остале професионалне активности на Универзитету или ван Универзитета које 

доприносе повећању угледа Универзитета (навести) (чл. 22., т. 22.)  

 Д.  Штрбац,  Специјална  диплома  за  рад  „Визија  модерне  паркинг гараже“  на  

„ИНОСТ  младих‘11“ 13.  Mеђународнa  изложба  иновација,  знања  и  стваралаштва,  Бања  

Лука, 2011 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О ДИПЛОМИ  

2,00 бода 

 Д.  Штрбац, Сребрна  плакета  за  рад  „Визија  модерне  паркинг  гараже“  на  

„ТЕСЛА  ФЕСТ“  Међународни  фестивал иновација, знања и  стваралаштва, Нови Сад, 

2011 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О ПЛАКЕТИ 

2,00 бода 

 Д.   Штрбац и  Б.   Шпирић,   Специјална   диплома   за   рад   „Сигурна   димоводна   

опрема   са стандардним примјенама“  на  „ИНОСТ  младих  ‘11“ 13.  Mеђународнa  изложба  

иновација,  знања и стваралаштва, Бања Лука, 2011 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О ДИПЛОМИ  

2,00 бода  

 Д.   Штрбац, Силуета   индустријског   комплекса   Инцел  у   Бањој   Луци, Рад   у   

каталогу, Категорија  14    – Студентски  радови, 24.  међународни    салон  урбанизма, Ниш,  

Република  Србија, 2015 



ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

2,00 бода 

 Д. Штрбац, М. Миљановић, К. Дошлић, Collage of urban cracks / Руди  Чајавец, Рад у 

каталогу, Категорија 11 -  Студентски   радови (ИСБН 978-86-84275-30-3), 22.   међународни 

салон урбанизма, Ниш, Република Србија, 2013  

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

2,00 бода 

 Д.  Штрбац,  Композиционо  рјешење  сегмента  насеља  Борик  у  Бањој  Луци,  

Категорија  11    – Студентски  радови, 19.  међународни    салон  урбанизма, Ниш,  

Република  Србија, 2010 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

2,00 бода 

 Д. Штрбац – учесник са радом на студентској изложби, Бања Лука (Предмет 

Архитектура унутрашњих простора) „Inside  out“, јул 2011 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ  

(према чл.23. т.4. 30% предвиђених бодова)  

                0,30·2 бода = 0,60 бодова  

 Д. Штрбац – учесник са радом на студентској изложби, Бања  Лука  (Предмет  

Визуелизација  и  моделовање)  „Dog House“, децембар 2009 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ  

(према чл.23. т.4. 30% предвиђених бодова)  

      0,30·2 бода = 0,60 бодова 

  УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                         59,60 бодова 

 

 

ЗБИРНА ТАБЕЛА 

Кандидат Категорија Бодови 

Драгана Гашић 

(рођ. Штрбац) 

Бодови од просјечне оцјене са 

I и II циклуса  
96,30 

Научна дјелатност 2,10 

Образовна дјелатност - 

Наставничке способности - 

Стручна дјелатност 59,60 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 158,00 

 

 

 

 

 

 

 



Други кандидат 

 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Синиша (Мира, Ранко) Цвијић 

Датум и мјесто рођења: 01. март 1977, Приједор 

Установе у којима је био запослен: - ЈНУ Институт  заштите  и екологије РС 

- Урбанистички завод РС 

- Фонд за заштиту животне средине и 

енергетску ефикасност РС 

Радна мјеста: - архитекта - истраживач, стручни 

сарадник за заштиту од пожара 

- одговорни пројектант - планер 

- стручни сарадник за међународну 

сарадњу 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

ICOMOS BiH; Савез архитеката 

Републике Српске; Друштво конзерватора 

Србије; Центар за заштиту културно-

историјског наслеђа КиМ „Мnemosyne” 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: -Универзитет Београд, Архитектонски 

факултет 

Звање: Дипломирани инжењер архитектуре 

Мјесто и година завршетка: Београд, 29.12. 2004  

Просјечна оцјена из цијелог студија: 7,40 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Универзитет у Новом Саду, Факултет 

техничких наука 

Звање: Магистар техничких наука из области 

архитектуре 

Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 2012 

Наслов завршног рада: Стамбена архитектура модерног концепта 

у Бањалуци између два свјетска рата 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Савремена архитектура и урбанизам 

Просјечна оцјена: 9,83 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Технички универзитет Грац 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

У изради 

Назив докторске дисертације: Funktionalismus in moderner Arhitektur in 

der Bosnien und Herzegowina in der 

Zwischenkriegszeit 

Научна/умјетничка област (подаци из - 



дипломе): 

Претходни избори у наставна и научна звања 

(институција, звање, година избора) 

Кандидат није имао претходне изборе у 

звања 

  

 

в) Научна дјелатност кандидата: 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 

 

Радови (послије последњег избора/реизбора) 

Научна монографија националног значаја (чл. 19, т. 3) 

 С. Цвијић: „Модерна стамбена архитекутра: Бањалука 1929-1941“ Издавач: 

Задужбина Андрејевић, Београд, 2014, ISSN 1450-801X ISBN 978-86-525-0184-7, CIP 

728.2/.3(497.6)”1929/1941”72.036МОДЕРНИЗАМ(497.6)  COBISS.SR-ID 210922252 

Резиме: Монографија се бави различитим облицима стамбене архитектуре модерног концепта насталих у 

Бањалуци у периоду од 1929. до 1941. године. Полазећи од претпоставке да се овај период поклапа са 

временом постојања Врбаске бановине, расвјетљене су друштвене и економске околности у Врбаској 

бановини које су довеле до појаве првих стамбених зграда модерног концепта у Бањалуци која је била њен 

административни центар. Примјеном више истраживачких поступака идентификовани су примјери 

стамбених зградa пројектованих и грађених у духу модерне архитектуре који су аналитичком методом 

типолошки разврстани у три основна типа стамбене архитектуре. Главни критеријуми типолошке анлализе 

су архитектонски склоп грађевине, просторна организација куће (зграде) и број станова у згради. Посебно је 

размотрен однос грађевине према окружењу и њен положај на парцели унутар појединих типова објеката. 

Унутар ових типолошких категорија даље су објекти разврстани према секундарним критеријумима. 

Анализирани су концепција плана и просторна организација стана, те утицај модерне на обликовање и 

организовање простора. Исто тако је описана примјена модерне естетике у обради различитих елемената 

архитектуре, попут фасадног платна, облика балкона, врсте крова, прозорских отвора и свјетларника. У 

монографији су, такође, истражени утицаји школа и центара развоја архитектонског модернизма на појаву и 

развој модерне у стамбеној архитектури Бањалуке. Дати су и објашњени правци тих утицаја, било преко 

архитеката из других градова који су радили у Бањалуци, или преко домаћих архитеката који су доносили 

нове идеје из школа архитектуре на којима су образовани. Посебно су издвојене биографије архитеката и 

градитеља који су били протагонисти настанка и развоја модерне архитектуре становања у Бањалуци. У 

закључку монографије је изложен процес прихватања модерне у стамбеној архитектури Бањалуке који се 

дешавао постепено и слојевито. Детаљно су описани начини прихватања, као и однос модерне стамбене 

архитектуре Бањалуке према општем развоју модерне архитектуре у Средњој Европи. Такође је образложен 

значај овог периода у историји архитектуре града. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ПОТВРДИ: оригинални научни рад  

10,00 бодова 

Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја (чл. 19, т. 8)  

• С. Цвијић, Ј. Гузијан: „Cultural and Historical Heritage-an Asset for City Branding“, 

Spatium 30, Издавач: Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд, 2013, 

UDC316.72:711.42(497.6); 16.334.56:316.7(497.6)  ISSN 1450-569X (Print), ISSN 2217-8066 



(Online), DOI 10.2298/SPAT1330023C, стр. 23-27 

Abstract: Achieving wider recognition is part of the development agenda of contemporary cities, which are all 

confronted with the need to stand out and compete against one another. City branding reads as and plays an 

important role in this struggle for recognition. The identity of a city is generated over a long period, as it undergoes 

historical change, resulting in cultural diversity as the product of a specific environment. This paper discusses the 

possibility of using the cultural and historical heritage of Trebinje and its identity as an asset to create its city 

brand. Trebinje is a small city situated in the vicinity of Dubrovnik, a major tourist destination with a rich cultural 

and historical heritage and an excellent city brand. Dubrovnik may be seen as jeopardising the development of 

Trebinje's authentic identity; on the other hand, the strong historical ties between the two cities can actually be used 

as an asset to develop Trebinje's city brand. The material and non-material heritage which helped the formation of 

Trebinje's identity, is analysed. The Mediterranean region in which it is located, its rich history, authentic 

architecture and different cultural influences, including the national poet Jovan Dučić, have all helped create 

Trebinje's genius loci. The same factors may be used to communicate its new image. After that, the paper outlines 

models of the possible use of the recognised assets to brand the city and emphasise the importance of the effective 

presentation of these assets for creating a recognisable city image. It also proposes specific actions and 

interventions that may contribute to branding the city. 

Резиме: Достизање ширег препознавања је дио развојних стратегија савремених градова који се сусрећу са 

потребом да се истакну и такмиче у односу на друге. Брендирање градова се очитује и игра важну улогу у 

нјиховој борби за препознатњивост. Идентитет града је стваран током дугог периода и он пролази кроз 

истторијске промјене, резултујући у културној разноликости као резултату специфичне околине. Овај 

чланак расправља о могућностима коришћења културно-историјског насљеђа Требиња и његов идентитет 

као ресурс за креирање бренда. Требиње је мали град, сјештен у близини Дубровника, капиталне туристичке 

дестинације са богатим културним и историјским насљеђем изузетним брендом. Може се рећи да Дубровник 

угрожава аутентични идентитет Требиња. Анализирано је материјално и нематеријално насљеђе које је 

помогло креирању идентитета Требиња. Медритерански регион у коме је смјештено, богата прошлост, 

аутентична архитектура и различити културни утицаји укључујући пјесника Јована Дучића су доприњели 

креирању genius loci-a. Исти фактори се могу користити у преношењу новостворене слике. Након тога 

чланак излаже моделе могуће употребе препознатих преимућстава у брендирању града и његове околине  и 

да нагласи важност презентације истих у креирању препознатљиве слике града. Такође с епредлажу акције и 

интервенције које могу користити у процесу брендирања. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: Original scientific paper/Изворни научни чланак  

10,00 бодова 

Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја (чл. 19, т. 9) 

• В. Симић, С. Цвијић,  С. Павловић: „Обновљиви извори енергије, енергетска 

ефикасност и заштита животне средине у Босни и Херцеговини“, Сварог, часопис за 

природне и друштвене науке 12 , Независни универзитет Бањалука, Бањалука , 2014, UDC 

620.9:502.131.1(497.6), ISSN 186-8588 (Print), ISSN  186-8588 (Online), DOI br. 

10.7251/SVR1205221S:, pp. 221-236. 

Резиме: Све већа потражња за енергијом и енергетским ресурсима у свету прати експоненцијални тренд 

средине 20. века. Потребе за све облике енергије, као и за фосилна горива, биће још израженије у 

будућности. Енергетски ресурси могу се поделити у две велике групе: примарни необновљиви (фосилна и 

нуклеарна горива), примарни обновљиви-алтернативни (вода, Сунце, ветар, морске струје и таласи, 

геотермални извори, биомаса и сл) и секундарни за чије добијање се мора употребити неки од примарних 

ресурса (струја и вода као гориво будућности). Снабдевање природним фосилним горивима постаје све 

мање доступно за експлоатацију. Према неким проценама, до данас је исцрпљена половина светских залиха 

нафте, а верује се да ће знатно помањкање нафте на светском тржишту уследити око 2020. године. За 



разлику од необновљивих извора енергије, којих има у ограниченим количинама и који и загађују животну 

средину, обновљиви или алтернативни извори енергије могу се практично неограничено користити и не 

загађују животну средину у толикој мери као необновљиви извори. Основни локални извори енергије у БиХ 

су угља и хидроелектрана. Босна и Херцеговина увози гас и нафту. Кад су у питању алтернативни 

обновљиви енергетски извори, ту се у БиХ подразумевају углавном мале хидроелектране и могућности 

коришћења соларне и геотермалне енергије, те ветра и биомасе, што је тема овог рада. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ:  Оригинални научни рад 

6,00 бодова 

• Р. Цвијић, С. Цвијић, С. Павловић: „Стање енергетских сировина у Републици Српској 

и утицај на одрживи развој“, Сварог, часопис за природне и друштвене науке 3, Независни 

универзитет Бањалука, Бањалука, 2011, UDC 620.9:502/504 (497.6 РС), ISSN 186-8588 

(Print), ISSN  186-8588 (Online), DOI:, pp. 283-317. 

Резиме: Обзиром на чињеницу да је енергија основ развоја цивилизације, посвећена јој је изузетно велика 

пажња производњи свих видова енергије. Највећи развој, улагања, производње и кориштења енергије био је 

у прошлом стољећу са тенденцијом повећања, што доказују и чести конгреси Свјетске конференције за 

енергију које се одржавају сваке три године. И поред предвиђања даљег раста производње констатоване су 

значајне промјене у структури енергетске потрошње у свијету. Предвиђа се убрзан раст потрошње нових и 

обновљивих видова енергије (биомаса и сл. хидроенергија, енергија сунца, вјетра, геотермалних извора, 

плиме и осеке и сл.) 

Минерално сировинска база енергетских минералних сировина Р. Српске највећим дијелом је стварана и 

развијана после Другог свјетског рата као посљедица интензивних геолошких истраживања на територији 

бивше Југославије. Пронађене су и истражане значајне резерве угља, одвијала су се интензивна 

истраживања за нафту и гас, геотермалну енергију и извођени су обимни претходни односно проспекцијски 

истражни радови на нуклеарне сировине. Идентификоване су и у различитом степену истражене рудоносне 

рудне формације енергетских минералних сировина. Систематска истраживања угља у Републици Српској 

обустављена су 1991. године и данас изостаје било какав вид истраживања, како у циљу бољих познавања 

угљеноносних формација, тако истраживања  сировинсе базе угља. Најповољнија подручја за истраживање 

нуклеарних сировина су интрузиви Просаре и Мотајице, терцијарни седименти на потезу Дервента-

Прњавор-Укрина код Бањалуке (Петрићевац) гдје се истичу гњездасте  минерализације у угљеносној серији, 

терцијарни вулканити између Сребренице и Зворника и Палеозојски масив југоситочне Босне. У Републици 

Српској као резултат интензивних геолошких истраживања прије рата, откривена су и дефинисана 

многобројна лежишта енергетских минералних сировина. Дефинисане су рудоносне формације за које су 

везане рудне формације датих минералних сировина. 

Кључне ријечиж: енергетске сировине, угља нафте, геоенергија, нуклеарне сировине, одрживи развој, 

енергетска ефикасност. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: Изворни научни чланак  

6,00 бодова 

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

• Ј. Гузијан, С. Цвијић: „Градски парк Петар Кочић-пример (не-) очувања урбаног 

идентитета“, XII међународна конференција „Савремена теорија и пракса у 

гррадитељству“ књига сажетака , Бањалука, 7-8. 12. 2016., ISBN 978-99976-663-1-4, УДК 

69:71/72(048.3) 624(048.3), pp. 59. 

Резиме: Свака интервенција у урбаном ткиву захтева комплетну анализу која подразумева сагледавање са 



различитих аспеката: морфологије, екологије, економије и социологије. Обезбеђивање континуитета у 

развоју градаи уважавање урбаног контекста омогућују очување идентитета и genius loci-a.  Градски парк  у 

Бањалуци саграђен је 1931. Године на земљишту старог муслиманског гробља, а споменик Петру Кочићу, 

који се налази у парку, откривен је 1932. Године. У току свог постојања Градски парк је више пута мењао 

свој изглед и назив. Тренутни изглед парка је резултат конкурсног решења из 2002. године којим се 

првобитна концепција парка потпуно изгубила. Овај рад се бави истраживањем колико су интервенције, 

направљене у току постојања парка, допринеле губљењу првобитног идентитета парка, те колико је историја 

парка показатељ урбане историје града који је непрестано у процесу губљења и тражења идентитета. 

Abstract: No intervention in the urban fabric should be allowed without a full prior analysis of its different elements 

and from a number of aspects, those of morphology, environmental preservation, economy and sociology. Ensuring 

continuous urban development and respect for the urban context allows the preservation of identity and genius loci. 

Urban planning in the local area has been routinely approached bearing in mind one aspect only, that of economic 

feasibility, while disregarding sociological factors and the habits of the local inhabitants. Urban planning in the 

socialist era did not take into account the inherited physical structure; instead, planners strove to remove anything 

that resembled bourgeois town culture. The revolutionary zeal of this era swallowed the major landmarks and sights 

in many cities and towns, destroying their identities and elements of the different cultures that met and fused in the 

area. Equally so, we witness a lack of constructive or positive attitude towards the urban context and identity in the 

contemporary practices.Banja Luka city park was built in 1931, on the land of an old Muslim cemetery; the Petar 

Kočić memorial, located in the park, was installed in 1932. In its lifetime, the city park has changed its appearance 

and name several times. The current look of the park is the result of a 2002 competition. The winning design 

completely transformed it, removing even the slightest traces of its original design.This paper is part of research 

into the park transformations and into evaluating their contribution to the loss of the original identity of the park, 

evidencing that its history is also indicative of the city’s urban history, one which is constantly in the process of 

losing and reclaiming its identity. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: Научни рад 

5,00 бодова 

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

•  S.  Cvijić,  Ј. Guzijan: „Analysis of Modern Day Planning in Relation the Preservation of 

Identity Inherited Urban Units“, International Conference New Urbanity Vs. Global Challenge: 

Conference proceedings, Strand, 2012, Belgrade, 26-28. 04. 2012, , ISBN  978-86-89111-00-2, 

COBISS SR ID 19042744:, pp. 106-116. 

Abstract: Old urban complexes grew as influenced by a number of environmental factors, such as terrain 

configuration, protection from wind, exposure to sun and the availability of water sources, as well as social 

conditions, which at a specific point in time contributed to the shaping of settlements into recognizable forms, 

making them mute testimonies to the past. One generation passed its experience on to the next, teaching it how to 

adapt settlements to respond to environmental and other influences. As building heritage is demolished or 

inadequately restructured, old neighborhoods gradually lose their uniqueness.  

The architectural culture of cities is increasingly neglected, and so is the need to harmonize the new with the old. 

Residential buildings suffer the greatest damage as cities are deprived of their identities. Generally neglected by 

both preservation agencies and urban planners, residential neighborhoods undergo the most drastic urban change, 

frequently abrupt and ill-conceived.  

This paper explores the treatment of inherited urban complexes in present-day urban plans, by focusing on 

Trebinje’s Krš neighborhood. Neighborhood Krš was the first to be built beyond the city walls erected under 

Turkish rule. The case study is intended to ascertain the current state of the neighborhood against the applicable 

urban plans and related documents, as well as adopted international charters prescribing the preservation of 



cultural, historical and natural complexes. 

Preserving existing urban structures is important owing to inherent efforts to prevent the demolition of building 

heritage, while simultaneously striving to safeguard the authentic spirit of cities. The paper studies closely the 

applicable urban plans and related documents, exploring the measure to which international preservation charters 

and conventions have been integrated in them, as well as the effects of their implementation in the case of 

neighbourhood Krš. 

Резиме: На формирање старих урбаних целина утицало је много како природних фактора,  као што је 

конфигурација терена, заветрина, осунчање и извори, тако и друштвених околности које су у одређеном 

историјском тренутку детерминисале препознатљив облик насеља као немо сведочанство прохујалог 

времена.  Искуство које се преносило из генерације у генерацију прилагодило је насеља природним и 

другим условима.  Рушењем и неквалитетним преобликовањем затечене изграђене структуре као и 

неуклапањем новоградње, стара насеља су почела да губе своју оргиналност.  

Занемарује се култура грађења одређеног града као и потреба за складом између наслеђених и нових 

структура. У губљењу идентитета једног града највише су старадале стамбене четврти. Углавном 

занемариване од стране службе заштите као и планера, стамбене четврти су највише трпеле урбане промене 

често брзе и лоше планиране.  

Рад се бави истраживањем третмана наслеђених урбаних целина у савременим планским документима, на 

примеру требињског насеља Крш. Насеље Крш настало је као прво насеље ван градског бедема из времена 

османске владавине. Студијом случаја ће бити анализирано трнутно стање насеља, као и могућности 

његовог очувања у односу на постојећа планска документа и усвојене међународне повеље из области 

заштите културно историјских и природних цјелина.  

Заштита изграђене градске структуре значајна је јер представљаја борбу за очување градитељског наслеђа 

од рушења, али истовремено представљају и борбу за очување вредности „духа  града“. Рад ће се бавити 

истраживањем нивоа уграђености међународних повеља и конвенција на пољу заштите у планским 

документима, те анализом самих докумената и разултата њихове примене на примеру насеља Крш. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ПОТВРДИ: scientific work/научни рад  

5,00 бодова 

Прегледни рад  (чл. 19, т. 29)  

• С. Цвијић: „Почеци модернизма у стамбеној архитектури у Бањалуци (1918-1941)“, 

Монографија научно-истраживачког пројекта Архтектонско-грађевинског факултета 

Универзитата у Бањалуци „Урбана и градитељска обнова града Бањалуке у духу одрживог 

развоја-уводна разматрања“, Бањалука,  2008, CIP 711.4 (497.6 Бањалука) (082) 

502.131.1:711, ISBN 978-99938-616-8-3, COBBISS.BH-ID 674840, pp. 446-462. 
 

Резиме: Формирање архитектонских покрета и стилова најбоље сe сагледава у области стамбене 

архитектуре у којој сва нова дешавања првенствено имају свој утицај, тако да је предмет овог рада стамбена 

архитектура у Бањалуци са елементима модернизма у периоду између 1918. и 1941.У раду ће подједнако 

бити проучавани једнопородични и вишепородичнистамбени објекти, на којима ће бити тражена веза са 

савременим покретима и утицајима у Европи и региону. С обзирома на период настанка ових објеката и 

њихову стилску одређеност која прати развој модернизма у Европи, можемо рећи да је ово врло битно 

раздобље бањалучке архитектуре које није у потпуности истражено ни валоризовано. Циљ рада је пронаћи 

почетке модернизма у Бања Луци као и пратити његов развој до почетка Другог свјетског рата. Такође је 

битно валоризовати наслијеђени фонд архитектонских објеката овог времена у циљу даље заштите истих. 

Почеци модерне архитектуре у стамбеној архитектури Бањалуке појављују се у периоду аустроугарске 

владавине, што се може веома добро видјети на грађевинама које су подизане у духу сецесије или на 

појединим кућама са одсуством било каквог орнамента или украса. Међутим, тек су се у периоду послије 



Првог свјетског рата створили услови за снажнији развој модернизма у овим крајевима. Овај период је 

вријеме развоја модернизма у осталим дијеловима Европе, тако да су ова кретања имала свој утицај и у Бања 

Луци.Стварањем нове државе је дошло до битних промјена у друштвеном систему које су утицале на 

интензитет развоја и градње. Босна се послије статуса провинције у Аустроугарском царству нашла у центру 

новоформиране државе. Нарочито је значајна за Бањалуку била подјела Краљевине Срба, Хрвата и 

Словенаца на бановине, када је Бања Лука као главни град Врбаске бановине постала један од 

административних центара у Краљевини и тиме се по административном значају изједначила са Загребом и 

Сарајевом. Концентрисање административног апарата Врбаске бановине у Бањалуци довело је до потреба за 

стамбеним смјештајем новог слоја становништва запосленог у администрацији, што се једино могло 

ријешити стамбеном изградњом. 

НЕ ПОСТОЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ, НИТИ ЈЕ ДОСТАВЉЕНА ПОТВРДА   

3,00 бода 

• С. Цвијић, Ј. Гузијан: „Принципи обнове културно-историјских језгара градова Босне и 

Херцеговине“, Зборник 5. Регионалне конференције о интегративној заштити , 

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, Бањалука , 

2010, СIP 930..85(497.6) (082)341.22:008 (497.6) (082), ISВN  978-99955-640-4-9, 

COBBIS.BH-ID 1798936:, pp. 73-83. 

Апстракт: Истраживање ће обухватити анализу и дефинисање општих принципа урбане об- нове градова на 

простору Босне и Херцеговине. Урбана обнова градова треба да се осла-ња на културно наслеђе као 

значајни ресурс за развој других активности. Осим општег циља обнове културно-историјског језгра као 

целине, постоје такође циљеви очувања појединачних архитектонских објеката, вредних амбијената, 

микроурбаних простора, унапређивања квалитета јавног простора, отварања визура, те очувања симбиозе 

природне и изграђене средине. Рад се базира на примерима градова с очуваним културним и 

карактеристичним природним наслеђем на простору Босне и Херцеговине. Упоређивањем просторних 

целина босанскохерцеговачких градова, може се закључити да се појавна различитост у урбаној структури 

градова веже за утицај природних, геоморфолошких и климатских као и друштвених, историјских и 

културних услова. Пратећи различите примере очуваних просторно-историјских целина у градовима Босне 

и Херцеговине, валоризоваће се природне и културно-историјске вредности у њима према унапред 

утврђеним критеријумима и анализираће се могућност примене остварених резултата на друге просторне 

целине. 

НЕ ПОСТОЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ, НИТИ ЈЕ ДОСТАВЉЕНА ПОТВРДА  

3,00 бода 

Кратко или претходно саопштење  (чл. 19, ст. 42) 

• С. Цвијић, Ј. Гузијан: „ Културно - историјско наслеђе као потенцијал развоја туризма 

на примјеру градова Требиње и Јајце“, Архитектура и урбанизам, Институт за 

архитектуру и урбанизам Србије , 2009,  UDK 338.483.12(497.6),  ISSN  0354-6055 (print) 

ISSN 2217-8074 (online) , COBBIS.BH-ID 1798936:, pp. 57-61. 

Апстракт: Рад се бави испитивањем могућности укључивања културног наслеђа у развојну културну и 

туристичку политику. У раду ће бити описан и валоризован туристички потенцијал историјски и уметнички 

значајних урбаних целина на примерима Требиња и Јајца, као два града са очуваним историјским језгрима у 

Босни и Херцеговини. Јајце је један од ретких градова у Босни и Херцеговини на чијој се физичкој 

структури могу препознати трагови различитих историјских периода кроз које је град пролазио у току свог 



развоја. Требиње је стари град на размеђу различитих утицаја и интереса, има дугу и богату историју која је 

мењала не само изглед и садржај његовог урбаног језгра, већ и његов значај. Очувана историјскоурбана 

целина Стари град, настала још у средњем веку, значајно се развија у време турске владавине и представља 

један од туристичких потенцијала. Туризам данас у свету постаје једна од водећих грана привреде, а његов 

развој се може темељити на природним и културноисторијским вредностима градова. Захваљујући туризму, 

заштита природних и културноисторијских вредности градова попут Требиња и Јајца, може се остварити у 

складу са економским потенцијалом који имају. 

Кључне речи: културноисторијско наслеђе, туристички потенцијал, Требиње, Јајце. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: кратко или претходно саопштење  

1,00 бод 

Лексикографска јединица или карта у публикацији националног значаја  (чл. 19, ст. 

34) 

• Енциклопедија Републике Српске, Том1, Академија наука и умјетности Републике 

Српске, Бањалука, 2017, CIP 0/9(497.6PC) (031.038), ISBN 978-99938-21-92-2, COBISS.RS-

ID 6702616, pp.172,..,516-517,..,531 

Лексикографске јединице:  

 Бабић Душан (аутор Цвијић, С.) 

 Бончић Катеринић Јованка (аутор Цвијић, С.) 

 Боровница Стојан (аутор Цвијић, С.) 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА  

3,00 бода 

Представљање комплексног умјетничког дјела у земљи  (чл. 20, ст. 2) 

С. Цвијић Ауторска изложба: „Архитектура арт декоа“ 21.03. - 17.04.2018, Народна 

универзитетска библиотека Републике Српске, Француски интитут у БиХ 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ПОТВРДИ: ауторска самостална изложба  

Напомена: Кандидату је наведена активност, али избор за сарадника у ужој научној области 

Архитектонске технологије не бодује умјетничку дјелатност кандидата. 

0,00 бодова 

Остали реализовани радови из области умјетности (чл. 20, ст.9) 

 

Сарадња са Радованом Крагуљом на пројекту „Појата“ сарадња се односила  на 

архитектонску реализацију пројекта 

Пројекат је приказан на изложби „strata“ у Музеју Козаре у Приједору од 12.04. - 

09.05.2016 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

Напомена: Кандидату је наведена активност, али избор за сарадника у ужој научној области 



Архитектонске технологије не бодује умјетничку дјелатност кандидата. 

0,00 бодова 

Реализован архитектонски, урбанистички или архитектонско-урбанистички  

пројекат објављен у националном часопису, монографији, каталогу или другој 

публикацији (чл. 20, ст.13) 

В. А. Милић, М. Чворо, С. Цвијић: „Парковска композиција“, Приједор, пројекат је 

реализован 2001. године, приказан је у Каталогу 1. Салона архитектуре и урбанизма 

Републике Српске, Бањалука, фебруар 2009. 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА  

Напомена: Кандидату је наведена активност, али избор за сарадника у ужој научној области 

Архитектонске технологије не бодује умјетничку дјелатност кандидата. 

0,00 бодова 

Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са 

каталогом (чл. 20 ст. 18.) 

Н. Аћимовић, Кнежевић, И. Јовановић, С.Реџић, А. Цигановић, С. Цвијић: Урбанистичко-

архитектонско рјешење Трга српских владара у Бањалуци“, 13. Салон урбанизма 8-

15.11.2014, Бањалука, организатор: Удружење урбаниста Србије, СIР 711.4(060.64), ISВN 

99938-792-0-7 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

Напомена: Кандидату је наведена активност, али избор за сарадника у ужој научној области 

Архитектонске технологије не бодује умјетничку дјелатност кандидата. 

0,00 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                            52,00 бода 

 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

- 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 

 

0,00 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                           0,00 бодова 

 

 

 

 

 



 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 

- 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 

Рад часопису националног значаја са рецензијом (чл. 22, ст. 4) 

 S. Cvijić, Ј. Guzijan: „Urban Regeneration as an Instrument of Identity Preservation: a 

Case Study of Trebinje's Krš District“ Archive for Tecchnical Science ,Technical Institute 

Bijeljina 2016,   UDC:  711.4:502.131.1(497.6 Trebinje),  ISSN 1840-4855 (print) ISSN  2233-

0046 (online), DOI: 10.7251/afts.2016.0814.019C COBBIS.RS-ID 5844248:, pp. 19-27. 

Аbstract: Established in the first half of the 18th century, the district of Krš in Trebinje was the first settlement to 

grow up outside the town walls. It grew up spontaneously in response to the local natural environment and under  a 

mixture of Mediterranean and Oriental influences. Since the second half of the 20th century, the district has faced 

dilapidation, a process that has not been countered yet, despite its recognised value as a cultural asset and the 

quality of its ambience. In this paper the present state of the district of Krš is analysed, along with the possibility of 

its adequate protection relative to the applicable spatial and town plans, town planning ordinance and international 

charters on the protection of cultural and natural heritage sites. Also considered is the formulation of a special 

strategy that would help regenerating the area under consideration as well as safeguard its intangible cultural 

heritage and genius loci. 

Апстракт: Oсновано у првој половини 18. вијека, насеље Крш у Требињу је било прво које је изграђено ван 

градских зидина. Нарасло је спонтано као одгов ор на локалне природне услове и пот мјешовитим утицајем 

медитеранских и орјенталних утицаја. Од друге половине 20. вијека, насеље се сусрело са запуштањем, 

процесом који још увјек није заустављен, упркос његовој препознатој  културуролошкој предности и 

амбијенталној вриједности. У раду је анализирано садашње стање  насеља Крш заједно са могућностима 

његове адекватне заштите у односу на важеће планске документе, прланерску праксу и међународне повеље 

заштите градитељског и природног насљеђа. Такође је разматрано формирање спецјалне стратегије која би 

помогла у регенерацији подручја под претпосавком очувања културног материјалног и нематеријалног 

насљеђа и genius loci-a. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: professional paper/стручни рад  

2,00 бода 

Рад часопису националног значаја са рецензијом (чл. 22, ст. 4) 

 Р. Цвијић, А. Милошевић, С. Цвијић: „Цементне сировине приједорског базена“ 

Архив за техничке науке, Технички институт Бијељина 2009, UDC:  666.942.35(497.6),  

ISSN 1840-4855 (print) , pp. 47-58. 

Резиме: На подручју приједорског базена регистроване су и у различитом степену истражене многобројне 

минералне сировине које су изузетно потенцијална и поуздана сировинска база за индустријску производњу 

цемента. То се односи належишта кречњака, кварцног пијеска, гипса, доломита, минералних пигмената и 

глина која су истражена и дужи су период у експлоатацији. За планирану фабрику цемента на овом простору 

извршена су одговарајућа хемијска, минеролошка и друга испитивања наведених минералних сировина, која 

изражена преко одговарајућих параметара, односно стандардних модула показују њихову погодност за 

производњу цемента. 



КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: стручни рад   

2,00 бода 

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

 S. Cvijić, T. Glamočić, M. Kotur: „Facsimile Reconstruction of Villa Bozic with the 

Application of Energy Efficiency Measures“, International Conference: Energy Management in 

Cultural Heritage, Abstract proceedings, Dubrovnik, 6/8. 04. 2011.  

Abstract: The paper examines the reasons for carrying out the facsimile reconstruction of Villa Božić in Banja 

Luka, with the application of energy efficiency measures. The villa was built in 1912 by the prominent Croatian 

architect Rudolf Lubynski. It was heavily damaged by an earthquake in 1969 and completely demolished in 

2002.The proposal to reconstruct the entire villa in its original form takes into account its historical value, the 

possibility to change its use and use modern materials to reduce its energy consumption. The methods proposed 

concern the installation of thermal insulation, LED lighting and geothermal heat pumps. Relevant computer 

software was used to simulate the results of the proposed energy consumption scheme. The results obtained taking 

into account the proposed energy efficiency measures are compared with those obtained without their application. 

Апстракт: Рад испитује разлоге извођења факсимилске реконструкције виле Божић у Бањалуци са 

примјеном мјера енергетске ефикасности. Вила је изграђена 1912. Године према пројекту познатог 

хрватског архитекте Рудолфа Лубинског. Тешко је оштећена у земљотресу 1969. и 2002. jе потпуно срушена. 

Приједлог реконструкције комплетног објекта у оригиналном облику узима у обзир њену историјску 

вриједност, могућност промјене намјене и употребу модерних материјала да би се умањила њена енергетска 

потрошња. Предложени методи су кориштење термалних пумпи, ЛЕД расвјета и изолација.  Релеванта 

компјутерски софтвер је кориштен ради симулирања резултата предложене енергетске потрошње. Добијени 

резултати узимају у обзир разлику предложених енергетске ефикасности у односу оне без примјене истих. 

НЕ ПОСТОЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ, НИТИ ЈЕ ДОСТАВЉЕНА ПОТВРДА  

3,00 бода 

 С. Цвијић, Н. Аћимовић Кнежевић: „Заштићена културна добра и планирање 

градских центара“, IV Међународни научни скуп „Љетна школа урбанизма“ Шипово, 30. 

08.- 01. 03. 2001, , ISBN86-7440-011-6Р  стр. 165-167. 

Апстракт: Постојеће стање споменика архитектуре у Републици Српској је далеко од задовољавајућег, што 

је резултат рата и економске кризе. У овом раду ће се разматрати алтернативни начини њихове заштите и 

финансирања. Многе од ових зграда се налазе у самим центрима градова, али њихов тренутни садржај не 

доноси довољно новца за заштиту и спасавање од двастације. Постојећи рестриктивни закон забрањује било 

какве промјене, тако да зграде постају проблем за развој и планирање у центрима градова. Нажалост у 

већини случајева трошкови реконструкције и заштите премашују цијену самих зграда, тако да се извор 

финансирања не може наћи, чак и када је локација зграда врло атрактива. Тај проблем може бити рјешен 

кориштењем тјешњом сарадњом између стручњака у пољу заштите, економије и планирања. Према нашем 

мишљењу свака грађевина се мора посебно испитати кориштењем транспарентног модела, тако да рјешења 

се могу презентовати са више флексибилности. На тај начин се могу сачувати вриједни културни 

споменици. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: стручни рад  

3,00 бода 



Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа (чл. 22, ст. 6) 

• S. Cvijić, R. Cvijić: „Ekološki uticaj eksploatacije ruda gvožđa na okolno zemljište na 

površinskom kopu Buvač“, 1st International Conference of Ecologists „Ecological Spectrum 

2012, Banjaluka, 20-21. 04. 2012, Conference Proceedings of the University of Busines Studies 

Banjaluka,  ISBN 978-99938-25-89-0, pp. 635-649, UDK 669.1.+622;[502.174.1(497.6 

OMARSKA) 

Апстракт: Рударство значајно смањује животну средину и негативно утиче на здравље радника и локалног 

становништва. Ови утицаји варирају у зависности од геоморфолошких карактеристика подручја, 

карактеристика крајолика, састава носача, врсте инертних компоненти и њиховог утицаја на екосистем. 

Рудници жељезне руде у југоисточном дијелу Републике Српске су највеће резерве и капацитети у овом 

дијелу Југославије. У одабиру њих рудник Омарска је највећи, као и садашњи и будући рудник Бувач. 

Њихов утицај на животну средину, који се огледа у ваздуху, води, земљишту, клими, флори и пејзажу, је 

веома значајан и у неким случајевима постојан. У овом раду анализирани су неки од ефеката на тло 

(пољопривредно земљиште) и на површини површине Бувац док су други споменути. 

НЕ ПОСТОЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ, НИТИ ЈЕ ДОСТАВЉЕНА ПОТВРДА  

2,00 бода 

Верификован архитектонски, урбанистички план или студија (чл. 22, ст. 12) 

ДОСТАВЉЕН ДОКАЗ О УЧЕШЋУ: Референтну листу од 25 пројекта да је Синиша Цвијић као 

пројектант - планер у периоду од 07.06.2007 до 16.09.2010 године учествовао у изради техничке 

документације и просторно-планске докуменатције издао је Убранистички завод Републике Српске а.д. 

Бања Лука. 

НАПОМЕНА: Нису достављене копије овјерених страна пројекта да би се стекао увид  

 

ДОСТАВЉЕН ДОКАЗ О УЧЕШЋУ: Референтну листу од 11 пројекта да је Синиша Цвијић као 

пројектант - сарадник у периоду од 26.12.2004 до 02.04.2008 године учествовао у изради техничке 

документације издао је АДГ 2000 д.о.о. Бања Лука. 

НАПОМЕНА: Нису достављене копије овјерених страна пројекта да би се стекао увид  

 

ДОСТАВЉЕН ДОКАЗ О УЧЕШЋУ: Референтну листу од 20 пројекта да је Синиша Цвијић као 

пројектант - сарадник у периоду од 21.05.2005 до 12.10.2006 године учествовао у изради техничке 

документације и елабората издао је Институт заштите, екологије и информатике Бања Лука. 

НАПОМЕНА: Нису достављене копије овјерених страна пројекта да би се стекао увид 

 

 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА 

0,00 бодова 

Чланство у стручним жиријима у земљи (чл.22, ст.17) 

 Чланство у Умјетничком савјету Ликовне еколошке колониије Бардача-Србац од 

2011 (Одлука о именовању у прилогу) 



 Чланство у Комисији за избор званичног сувенира општине Лакташи, 2012 

      (Рјешење о именовању у прилогу) 

2,00 бода 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                         14,00 

бодова 

 

 

 

ЗБИРНА ТАБЕЛА 

Кандидат Категорија Бодови 

мр Синиша Цвијић 

Бодови од просјечне оцјене са 

дипломских студија (екв. I и 

II циклусу) 
74,00 

Научна дјелатност 52,00 

Образовна дјелатност - 

Наставничке способности - 

Стручна дјелатност 14,00 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 140,00 

 

 

 

Трећи кандидат 

 

а) Основни биографски подаци : 

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

Миловановић 

Датум и мјесто рођења: 24. август 1988, Сарајево, Центар 

Установе у којима је био запослен: -„Партнер инжењеринг” д.о.о. Бањалука 

(август 2007 – октобар 2014) 

-„Пројект“ а.д. Бањалука 

(јануар 2015 – фебруар 2016) 

-„Routing” д.о.о. Бањалука 

(фебруар 2016 – данас) 

Радна мјеста: -„Партнер инжењеринг” д.о.о. Бањалука 

(август 2007 – јануар 2012), грађевински 

техничар за високоградњу – сарадник 

-„Партнер инжењеринг” д.о.о. Бањалука 

(јануар 2012 – октобар 2014), пројектант – 

сарадник 

-„Пројект” а.д. Бањалука 

(јануар 2015 – фебруар 2016), 



планер и пројектант – члан тима 

-„Routing” д.о.о. Бањалука (фебруар 2016 – 

данас), планер и пројектант – члан тима 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

- 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Архитектонско – грађевински факултет, 

Универзитет у Бањалуци 

Звање: Дипломирани инжењер архитектуре, 240 ECTS 

бодова 

Мјесто и година завршетка: Бањалука, 30.01.2012 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,51 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Архитектонско – грађевински факултет,  

Универзитет у Бањалуци 

Звање: Мастер архитектуре,  

60 ECTS бодова 

Мјесто и година завршетка: 16.09.2014 

Наслов завршног рада: Унапређење квалитета отворених јавних 

градских простора према моделу немеханичког 

урбаног кода 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Архитектура и урбанизам 

Просјечна оцјена: 9,50 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Универзитет у Београду Архитектонски 

факултет, уписана 29.09.2016 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

Студент докторских студија 

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 звања 

  

в) Научна дјелатност кандидата 

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

• В. Миловановић, Р. Јунгић: „The importance of identity and quality of life, The city of 

Banjaluka“, 4
th

 International Academic Conference, Places and Technologies – Keeping up with 

technologies in the context of urban and rural synergy, Архитектонски факултет 



Универзитета у Сарајеву, 2017, (ИСБН 978-9958.691-0), 88-95. 

Abstract: One of the most important symbols of the city of Banjaluka is the one that is imposed by the nature itself - 

the river Vrbas and rich vegetation. Even in the period of the Austro - Hungarian occupation, the most significant 

specificities were the tree alleys. Precisely because of its recognizable urban green structure and generally low 

height of buildings, the city is also known as the „green city“.Today, hasty urbanization increasingly interrupts the 

connection between nature and the built environment. In order to preserve the image of the city that has been built 

for centuries and whose existence is threatened on daily basis, it is necessary to act urgently. Therefore, it should 

be noted that parks and tree alleys are not just green islands in the city, and that they should be identified with the 

ecological enlightenment and the culture of citizens. Architects and planners must be aware that the space in which 

they intervene is often deducted from nature and other people, but also from themselves. Recently, urban renewal 

of the city is rushed and without clear planning guidelines and development goals. Many concepts are accepted 

without thinking about identity and the specificities of the city, which is justified by the process of transition and 

globalization. Inappropriate urban policy and lack of planned development of the city are reflected in the final 

planning solutions, their implementation and further exploitation. The result is ignorance of historical landmarks, 

gradual loss of identity and lack of what we define as quality of space. These problems are visible when it comes to 

new individual buildings and whole residential areas with a lack of architectural logic and artistic expression.The 

question is, what do we get, and what do we lose in the pursuit of globalization and social transition in the city on 

the Vrbas river? 

Апстракт: Један од најзначајнијих симбола града Бањалука је онај који је сама природа наметнула – ријека 

Врбас и бујна вегетација. Већ за вријеме аустро-угарске окупације, најзначајнија градска саобраћајница је 

била позната по дрворедима. Управо због препознатљиве урбане зелене структуре, те објеката ниже и 

средње спратности, град је добио епитет „град зеленила“. Последњих деценија, неадекватном 

урбанизацијом се све више раскида наведена веза природе и изграђене средине. Да ву се очувала 

вијековима грађена слика града, чија егзистенција из дана у дан сце угроженија, потребно је хитно 

дјеловати. Приликом тога, треба имати у виду да паркови и алеје нису само острва зеленила у граду. Наиме, 

они су огледало еколошке просвећености, свијести о квалитету живота, као и културе самог срановништва. 

Према томе, архитекте и планери морају бити свјесни да простор на којем дјелују врло често одузимају, 

како од природе и других људи, тако и од себе самих. Последњих годинам урбанистичко-архитектонски 

кораци који се спроводе у Бањалуци, резултат сз нејасних планских смјерница и циљева развоја. Многи 

градитељски концепти се прихватају вет заштите идентитета и специфичности града, а насталу пропусти се 

правдају процесом транзиције и глобализације. Некритичке и попустљиве урбане политике и изостанак 

планског развоја, одражавају се на коначна планска рјешења, њихову реализацију и каснију експлоатацију. 

Резултат свега наведног је слаба доступност и несагледивост историјских репера, постепено губљење 

идентитета, али и недостатак онога што се може дефинисати као квалитет простора. Заступљеност 

наведених проблема у Бањалуци је јасно уочљива када је ријеч о појединачним објектима, али исто тако и 

када су у питању поједина новонастала стамбена насеља или блокови, у којима се чешће долази до 

неконтролисаног ширења облика лишених архитектонске логике и уметничког дојма. Поставља се питање, 

шта смо добили, а шта изгубили у тежњи за глобализацијом и транзицијом друштва у граду на Врбасу? 

 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РЕЦЕНЗИЈИ: научни рад  

5,00 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                         5,00 бодова 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

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

иностранству) (чл. 21., т. 10.) 

 В. Миловановић - учесник у Летњој школи урбанизма (Summer School of Town 

Planning): Плански основи, урбане политике, измене и допуне закона о планирању и 

изградњи и закона о државном премеру и катастру, Крагујевац, 2015 



ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

3,00 бода 

 

 Д. Доцић, А. Гиговић, М. Радмановић, Л. Простран, Н. Бањац, В. Ђурђевић, В. 

Миловановић, Ј. Марић, Р. Кочић, Д. Павичић, М. Недимовић: На путу ка урбаним 

трансформацијама – анимирање урбаних рушевина, 12. Архитектонски студентски 

конгрес, Асоцијација студената архитектуре, Сарајево, 2014 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

(према чл.23. т.4. 30% предвиђених бодова)  

3 бода·0,30 = 1,00 бод 

 Л. Простран, В. Миловановић: Концептуална и урбанистичка разрада изабраног 

фрагмента у атријумском дворишту стамбено – пословног објекта у Бањој Луци на 

тему реакције лика „Jack Sparowa“ из филма „Pirates of The Caribbean“, 303 студентски 

часопис – архитектура, дизајн, умјетност, број 1, Асоцијација студената архитектуре, 

Архитектонски факултет Сарајево, 2014, 56. 

Напомена: Наведени рад не припада нити једној дјелатности наведеној у Правилнику о поступку и 

условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци 

0,00 бодова 

 УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                            4,00 бода 

 

 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Верификовани архитектонски, урбанистички план или студија (чл. 22, т. 14) 

Студија о економској оправданости реконструкције, ревитализације и модернизације 

терминала, са елементима заштите животне средине за изградњу и коришћење терминала 

„Врбања“ на подручју града Бања Лука, август 2014, „Партнер инжењеринг“, а.д. 

Бањалука.  

Студија економскe оправданости реализације пројекта термоелектране Угљевик III – 

Општина Угљевик, република Српска, БиХ, фебруар 2012, „Институт за 

грађевинарство ИГ“, д.о.о. Требиње.  

Студија економске оправданости са елементима заштите животне средине за изградњу и 

коришћење „термоелектране Гацко II“ снаге 350 MW на подручју општине Гацко. Август 

2016, „Институт за грађевинарство ИГ“, д.о.о. Требиње.  

Студија о економској ефикасности термоелектране Угљевик I. jун 2016, „Институт за 

грађевинарство ИГ“, д.о.о. Требиње.  



Измјена и допуна Урбанистичког пројекта за уређење индустријске зоне Брод на Дрини, 

Општина Фоча. Јануар 2016, „Пројект“, а.д. Бањалука.  

 

ДОСТАВЉЕН ДОКАЗ О УЧЕШЋУ: Референтну листу да је Валентина Миловановић као сарадник у у 

периоду од августа 2007 до октобра 2014 године учествовала у изради студија и просторно-планске 

докуменатције коју је издао Партнер Инжињеринг д.о.о. Бањалука и потврде о учешћу из Института 

за грађевинарство, „ИГ“ д.о.о. Бања Лука. 

Напомена: У случају потврда са Института за грађевинарство ИГ д.о.о. Требиње нису достављене 

копије овјерених страна пројекта да би се стекао увид колико је учесника на пројекту.  

(према чл.23 т.4. 30% предвиђених бодова). 

5 планова/студија·0,30·2 бода = 3,00 бода 

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

12.) 

Рјешења заштите обале и објеката на десној обали ријеке Врбање, низводно од градског 

моста у Челинцу (умјесто изведеног потпорног зида). Мај 2015. године. „Пројект“, а.д. 

Бањалука.  

Идејни пројекат спортско-рекреационог центра „Чича“, Источно Ново Сарајево. Јун 2015. 

године. „Пројект“, а.д. Бањалука. 3 

 

Идејни пројекат вишепородичне стамбене зграде у опћини Олово, ФБиХ. Јануар 2016. 

године. „Пројект“, а.д. Бањалука. 3 

 

Главни пројекат постројења течног нафтног гаса са пунионицом боца за домаћинства и 

пратећим садржајима и промјена дјелатности постојећег објекта, у насељу Рамићи у 

Бањалуци – привременог карактера. Фебруар 2015. године. „Пројект“, а.д. Бањалука.3  

Главни пројекат доградње пословног објекта „ПС-ТЕХ“ (обрада метала) у Рамићима на 

к.ч.број 556/11, к.о. Рамићи у Бањалуци. Март 2015. године. „Пројект“, а.д. Бањалука. 

(Референц листа); 

Главни пројекат за реконструкцију и промјену намјене таванског простора у стамбену 

јединицу у Ул. Гајева бр. 2 у Бањалуци. Март 2015. године. „Пројект“, а.д. Бањалука. 6 

Пројекат изведеног стања индивидуалног стамбеног објекта спратности Су+П+1+М и 

помоћног објекта спратности Су+П. Јануар 2016. године. „Пројект“, а.д. Бањалука. 4 

Конкурсно рјешење за израду идејног урбанистичко - архитектонског рјешења 

меморијалног центра у спомен подручју Доња Градина. Новембар 2015. године. 

„Пројект“, а.д. Бањалука. 6 

 

У оквиру рада у предузећу „Пројект“, а.д., учешће у изради 13 докумената урбанистичко 

– техничких услова и стручних мишљења. „Пројект“, а.д. Бањалука. 6 

 



Главни прјекат за промјену намјене стамбене јединице (стан бр. 2) на првом спрату 

стамбеног објекта спратности Су+П+1, у пословни простор – администрација, на к.ч.бр. 

905, к.о. Бањалука 6 у Бањалуци. Мај 2017. године. „Routing“, д.о.о. Бањалука. 3 

 

Главни пројекат изграђеног монтажно-демонтажног објекта привременог карактера 

(базна станица), на к.ч.бр. 2716/24, к.о. Лукавица. Октобар 2017. године. „Routing“, д.о.о. 

Бањалука. 3 

 

Главни пројекат за постављање привременог пословног монтажно-демонтажног објекта – 

киоска (К.115), у Улици Вука Караџића у Бањалуци, на дијелу к.ч.бр. 3304/1, к.о. 

Бањалука 7 (н.п.). Децембар 2017. године. „Routing“, д.о.о. Бањалука. 2 

 

Главни пројекат за постављање привременог пословног монтажно-демонтажног објекта – 

киоска (К-39), у Улици Краља Петра I Карађорђевића, на дијелу к.ч.бр. 4391/1, к.о. 

Бањалука 7 (н.п.). Март 2018. године. „Routing“, д.о.о. Бањалука. 2 

 

Главни пројекат за изградњу угоститељског објекта (типа:ресторан – домаћа кухиња), на 

к.ч.бр. 819/2, к.о. Трошељи, Општина Градишка. Март 2018. године. „Routing“, д.о.о. 

Бањалука. 2 

 

Главни пројекат за изградњу пјешачке зоне и трга др Милан Јелић и колектора кишне 

канализације, Општина Модрича. Март 2018. године. „Routing“, д.о.о. Бањалука. 3 

 

Идејни пројекат привремене баште отвореног типа за потребе кафе бара „Дуо“ на дијелу 

к.ч.бр.1648/8 и дијелу к.ч.бр. 1648/2, к.о. Буџак у Бањалуци. Април 2016. године. 

„Routing“, д.о.о. Бањалука. 4 

 

Идејни пројекат за реклами пано на фасади објекта тржног центра «Емпориум», 

изграђеног  на к.ч.бр. 2113/15, к.о. Бањалука 7, у кругу бивше творнице «Руди Чајавец» у 

Бањалуци. Јануар 2017. године. „Routing“, д.о.о. Бањалука. 5 

 

Идејни пројекат за реклами пано на крову пословног објекта „Електрокрајина“ у 

Бањалуци. Јануар 2017. године. „Routing“, д.о.о. Бањалука. 6 

 

Идејни пројекат за рекламни медиј у излогу пословног простора у стамбено – пословном 

објекту изграђеном на к.ч.бр. 579/1, к.о.бр. 579/1, к.о. Бањалука 5, у Улици Мајке 

Југовића у Бањалуци. Јануар 2017. године. „Routing“, д.о.о. Бањалука.  

 

Идејни пројекат за изградњу привременог дјечијег игралишта у Улици Краља Петра I у 

Вишеграду, на дијелу земљишта означеног као к.ч.бр.1250, к.о. Вишеград 1 (н.п.). Јул 

2017. године. „Routing“, д.о.о. Бањалука. 2 

 

Идејни пројекат за рекламни медиј (самостојећу рекламну витрину типа тотем), на к.ч.бр. 

2740/1, к.о. Бањалука 7 у Бањалуци. Август 2017. године. „Routing“, д.о.о. Бањалука. 6 

 

Идејни пројекат за рекламни медиј (рекламни пано на крову пословног објекта „Нова 



банка“, изграђеног на к.ч.бр. 3926/3, к.о. Бањалука 7 у Бањалуци). Јануар 2018. године. 

„Routing“, д.о.о. Бањалука. 5 

 

Идејно рјешење за адаптацију простора унутар објекта „Unicredit“ банке, у Бањалуци. 

Јануар 2018. године. „Routing“, д.о.о. Бањалука. 4 

 

Измјена дијела регулационог плана привредног комплекса „Медено поље“ у Бањалуци. 

Септембар 2017. године. Септембар 2017. године. „Routing“, д.о.о. Бањалука. 6 

 

Смјернице за провођење измјене дијела регулационог плана привредног комплекса 

„Медено поље“ у Бањалуци. Септембар 2017. године. „Routing“, д.о.о. Бањалука. 6 

 

Регулациони план за гробље Трноваче у Вишеграду. Фебруар 2018. године. „Routing“, 

д.о.о. Бањалука. 6 

 

Смјернице за провођење регулационог плана за гробље Трноваче у Вишеграду. Фебруар 

2018. године. „Routing“, д.о.о. Бањалука. 6 

 

У оквиру рада у предузећу „Routing“, д.о.о., учешће у изради 75 докумената 

урбанистичко – техничких услова и стручних мишљења. „Routing“, д.о.о. Бањалука.0 

 

ДОСТАВЉЕН ДОКАЗ О УЧЕШЋУ: Референсне листе да је Валентина Миловановић као планер-

приправник, члан тима, у периоду од 19.02.2015. до 19.02.2016. године учествовала у изради техничке 

документације и просторно-планске докуменатције издао је Пројект а.д. Бања Лука и као планер и 

пројектант у периоду од фебруара 2016 до данас издао је Рутинг д.о.о. Бањалука. 

Напомена: У случају референс листе из Пројекта а.д. Бањалука и Рутинга д.о.о. за пројекте за које 

нису достављене копије овјерених страна пројекта да би се стекао увид колико је учесника на пројекту 

бодовано према чл.23. т.4. 30% предвиђених бодова. У случају референс листе из Рутинга д.о.о. 

Бањалука према члану 23. т.1. 100%- 9 радова, т. 2. 75%- 3 рада, т.3. 50%-2 рада и т.4. 30% 

предвиђених бодова- 12 радова).  

9 пројеката·1,00·1 бод = 9,00 бодова  

3 пројекта·0,75·1 бод = 2,25 бодова  

2 пројекта·0,50·1 бод = 1,00 бод  

12 пројеката·0,30·1 бод = 3,60 бодова 

Остале професионалне активности на Универзитету или ван Универзитета које 

доприносе повећању угледа Универзитета (навести) (чл. 22., т. 22.) 

 В. Миловановић: „Унапређење квалитета отворених јавних градских простора 

према моделу немеханичког урбаног кода“, Удружење урбаниста Србије, 23. 

Међународни салон урбанизма (International urban planning exibition), Институт за 

архитектуру и урбанизам Србије, Друштво урбаниста Београда, категорија: студентски 

рад, 2014, стр. 11.23. 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ  

2,00 бода 



 Л. Простран, В. Миловановић: Концептуална и урбанистичка разрада изабраног 

фрагмента у атријумском дворишту стамбено – пословног објекта у Бањој Луци на 

тему реакције лика „Jack Sparowa“ из филма „Pirates of The Caribbean“, 20. 

Међународни салон урбанизма (International urban planning exibition), Удружење 

урбаниста Србије, Друштво урбаниста Ниша и ЈП Завод за Урбанизам Ниш, категорија: 

студентски рад, 2011, стр. 11.02. 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

2,00 бода 

В. Миловановић - учесник на пројекту „BODYNEVERLIES“ ауторки Монике Поњавић и 

Марине Радуљ, Прашко квадријенале 2011, Праг, Чешка, 2011 (учесник на пројекту). 

Видео материјал: https://vimeo.com/28049018, https://vimeo.com/25103447 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

према чл.23. т.4. 30% предвиђених бодова)  

                0,30·2 бода = 0,60 бодова 

  УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                     23,45 бодова 

 

 

ЗБИРНА ТАБЕЛА 

Кандидат Категорија Бодови 

Валентина 

Миловановић 

Бодови од просјечне оцјене са 

I и II циклуса  
86,00 

Научна дјелатност 5,00 

Образовна дјелатност 4,00 

Наставничке способности - 

Стручна дјелатност 23,45 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 118,45 

 

 

 

Четврти кандидат 

 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Слободан (Драган и Стела) Пеулић 

Датум и мјесто рођења: 12. август 1993, Бања Лука 

Установе у којима је био запослен: - Архитектонско-грађевински факултет 

Универзитета у Бањој Луци. 

- Architektonické štúdio Atrium, s.r.o. Кошице, 

Република Словачка 

https://vimeo.com/28049018
https://vimeo.com/25103447


Радна мјеста: - од 28. фебруара 2018 до данас – у својству 

добровољно ангажованог сарадника у настави 

на Архитектонско-грађевинско-геодетском 

факултету Универзитета у бањој Луци. 

- од 1. јануара 2017 - 31. децембра 2017 – у 

својству приправника на Архитектонско-

грађевинско-геодетском факултету 

Универзитета у бањој Луци. 

- од октобра 2014 - јуна 2016 - демонстратор на 

Архитектонско-грађевинско-геодетском 

факултету Универзитета у Бањој Луци. 

- од 18. јула 2016 - 26. августа 2017 – стажиста у 

архитектонском бироу ,,Architektonické štúdio 

Atrium, s.r.o.'' Кошице, Република Словачка 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

- Удружење грађана ,,Истраживачки центар за 

простор'' Бања Лука. (ИЦП) 

- Асоцијација архитеката Босне и Херцеговине 

 

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Архитектонско-грађевинско-геодетски 

факултет Универзитета у Бањој Луци 

Звање: дипломирани инжењер архитектуре 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2016 (у току студија стекао сљедећа 

признања: 

- ,,Златна значка са ликом Николе Тесле'' за 

најбољег дипломираног студента у 2015/16 

години. Универзитет у Бањој Луци. Бања Лука, 

Република Српска. 

- Признање Архитектонско-грађевинско-

геодетског факултета Универзитета у Бањој 

Луци за најбољег студента на Студијском 

програму архитектуре у шк. 2015/16 год.). 

(У току студија примао стипендију из 

сљедећих извора: 

- Министарство просвјете и културе Владе Р. 

Српске у периоду од 2013-2016 

- Стипендија фонда Петар Кочић од 2009-2012 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,21 (студент генерације и ,,Златна значка са 

ликом Николе Тесле'' 7.11.2016) 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Архитектонско-грађевинско-геодетски 

факултет Универзитета у Бањој Луци 

Звање: - 

Мјесто и година завршетка: Студент мастер студија Архитектура и 



урбанизам од шк. 2017/2018 

Наслов завршног рада: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

- 

Просјечна оцјена: 9,25 (положени сви испити из првог семестра) 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: - 

Звање: - 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

- 

Назив докторске дисертације: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

- 

Просјечна оцјена: - 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година 

избора) 

Кандидат није имао претходне изборе у звања 

 

 

в) Научна дјелатност кандидата: 

 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 

- 

Радови (послије последњег избора/реизбора) 

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

 С. Пеулић, А. Јанковић, Д. Гајић, С. Чворо, Б. Антуновић: Energy performance of the 

educational building envelope according to a passive and low-energy standard. Научно-стручна 

конференција СТЕПГРАД 2018 Бања Лука, Босна и Херцеговина, 2018 (рад прихваћен за 

објављивање у цјелости) 

 

Abstract: High energy demands and obligation for building energy certification make an impact on architectural 

design and building construction. The paper aims to present energy performance of the educational building 

envelope in a passive and low-energy standard in the climatic conditions of the north zone of the Republic of Srpska 

(Bosnia and Herzegovina). The case study of design project for the building of Faculty of Architecture, Civil 

engineering and Geodesy, which construction started in 2011 in Banja Luka, serves as the basis for the presented 

research . The original plan for passive educational building development required large  investments, which 

unfortunately were not provided.  Planned construction costs with new concept were reduced, not only with lower 

requirements of the envelope energy performance, but also technical systems such as heating type, lower costs on 

finishing layers of floors, furnishing etc. The paper presents changes in energy performance of the building envelope 

and its impact on transmission and ventilation heat losses, as well as the energy needs for heating. 

Апстракт: Високи енергетски захтјеви и потреба за сертификацијом енергије могу значајно утицати на 

дизајн објекта и цијели процес - од концепта до извођења објекта. Циљ рада је указати на енергетске 

перформансе грађевинске зграде у пасивном и ниском енергетском стандарду у климатским условима на 

сјеверозападном дијелу Републике Српске (Босна и Херцеговина). Студија случаја пројекта нове зграде 

Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, чија изградња започиње 2011. године у Бањој Луци, 

служиће као основа за истраживање. Визионски став изградње пасивног објекта за образовање захтијева 

значајне инвестиције, које на жалост нису биле у потпуности осигуране. Према новом концепту, трошкови 



планиране изградње новог концепта су смањени, не само на основу смањења енергетских перформанси 

зграде, већ на основу других елемената и техничких система који су захтевали пасивни стандард. У овом раду 

су приказане само промене енергетског учинка кућишта зграде и његов утицај на губитке преноса и 

вентилације, а тиме и потребну топлотну енергију. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РЕЦЕНЗИЈАМА: Research paper / Истраживачки рад 

НАПОМЕНА: Рад је прихваћен и категорисан, али није објављен 

0,00 бодова 

С. Пеулић: Affordable housing approaches on space of former Republic of Yugoslavia. 

Affordable Housing Forum Warsaw. Варшава, Пољска, 2017 (рад прихваћен за објављивање 

у цјелости) 

Аbstract: Terms social and affordable, usually considered as synonyms, can be total opposite in a matter of theirs 

incidence and position inside of spatial borders. Now days it can be said that affordable housing has to be cheap and 

reduced for a minimal, existential space, but was it always like that? Work analyses transitions and different 

approaches towards affordable housing on the space of former Republic of Yugoslavia. 

If certain cut through various architecture styles on this space is made, it can be seen that theme of affordable 

housing was always present and studied. Terms regarding affordable housing can be analyzed from the Ottoman era 

(around XV century) with show up of ,,Mahala’’ quarters, dominantly on space of Bosnia and Herzegovina, where, in 

spatial meaning, it represents small quarters combined of housing, agriculture, community work and mosque as a 

central element of settlement. Most important part of Mahala quarters was neighborhood cult where everything 

depended from community work and cooperation. Usually those settlements were made closer to rivers and main 

character was that each small unit has to provide existence to itself. 

If presented model is compared to models from period of former Republic of Yugoslavia it can be seen that fast, 

prefabricated buildings model, as most common system, had different view on affordable housing. In mentioned time, 

mass production of same housing units was considered low range building for middle/ low society class, but today 

they represent highest standard homes over whole country. There is a thin line today between social/ affordable 

housing and contemporary flats. Big part of work is analyzing today’s market for housing units, from designing 

process to selling and promoting process – with accent on question: ‘’Why do they by them?’’ Marketing is large 

component in choosing a future home, whatfor companies invest large amounts of money in it. Small housing units 

are sold for large amounts of money, and quality-price ratio is not established.  

As a good example of affordable housing, prefabricated era in ex country can serve as good example. Mass 

production of same elements, represent that in a technological scope but in a matter of quality of living space huge 

breakthrough has been made. In further analysis, overview over different approaches, theirs mutual correlation, 

same elements and overall system between housing and community will be shown. 

Апстракт: Теримини социјално и приступачно, често сматрани као синоними, могу уствари представљати 

потпуне супротности када се говори о њиховој просторној позицији у граду и простору. Данас се често 

говори о приступачном становању као јефтином и редукованом на минималне, егзистенцијалне просторне 

потребе, али да ли је увијек то био случај? Рад анализира промјене и различите приступе приступачном 

становању на простору бивше Југославије.  

Уколико се направи пресјек кроз различите архитектонске стилове на предметном подручју, може се јасно 

видјети да је тема приступачног становања увијек присутна и разматрана. Појава термина који се односе на 

приступачно становање се могу пратити још од отоманског периода (15. вијек) појавом такозваних ,,махала'', 

доминантно заступљених на простору Босне и Херцеговине, гдје се у просторном смислу, махала 

манифестовала у виду насеља комбинованог из становања, пољопривредних зона, простора за рад и занате и 

џамије као централног елемента насеља. Најзначајнији дио махала је био управо култ заједнице гдје је све 

зависило од заједничког рада и сарадње између становника. Обично се овај тип насеља развијао уз ријеку те 

су као основну одлику истицали потребу и тенденцију да свака засебна јединица буде самоодржива. 

Уколико се модел махале упореди са моделима из периода бивше Југославије може се видјети да брза, 

префабрикована градња, као тада најзаступљенији систем градње имала другачији поглед на тему 

приступачног становања. У предметном периоду, масовна продукција префабрикованих јединица истих 

карактеристика је подразумијевала израду великог броја стамбених објеката за нижи и средњу класу 

становништва, док се данас ти објекти сматрају објектима највишег стамбеног стандарда. Може се нагласити 

да је данас изражена танка линија између социјалног/ приступачног становања и савремених станова. 

Значајан дио рада даје критички осврт на данашње тржиште и праксу, од процеса осмишљавања до 

промоције  и продаје стављајући акценат на питање: ,,Зашто их купују?'' Тржиште и промоција предстаљају 



значајне компоненте у продаји станова данас, због чега компаније инвестирају значајне новчане износе 

управо у промоцију и рекламирање својих станова. Мале стамбене јединице се продају по високим цијенама, 

док однос цијена-квалитет није установљен. 

Као добар примјер приступачног становања може ослужити период префабриковане градње у бившој 

Југославији. Масовна продукција истих елемената се може анализирати и са технолошког аспекта као 

значајног напретка у грађевинарству, као и са аспекта квалитета живота омогућеног њиме. У даљој анализи 

ће се приказати, прелед различитих приступа, корелација између истих, заједничких елемената и систем 

функционисања станова (јединица) и корисника простора ће се приказати. 

 
КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РЕЦЕНЗИЈАМА: Research paper / Истраживачки рад 

НАПОМЕНА: Рад је прихваћен и категорисан, али није објављен 

0,00 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                           0,00 бодова 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

 
Образовна дјелатност кандидата прије посљедњег избора/реизбора 
- 

Образовна дјелатност кандидата (послије посљедњег избора/реизбора) 

Добровољно ангажован сарадник у настави на вјежбама на Архитектонско-грађевинско-

геодетском факултету Универзитета у Бањој Луци, на катедри за Архитектонске 

технологије на предметима: 

- Архитектонске конструкције 2 у академској 2017/ 2018 

- Архитектонске конструкције 4 у академској 2017/ 2018 

- Инсталације 1 у академској 2017/ 2018 

- Грађевинске конструкције 2 у академској 2017/ 2018 

Приправник – сарадник у настави на Архитектонско- грађевинско- геодетском факултету 

Универзитета у Бањој Луци, на катедри за Архитектонско пројектовање на предметима:  

 Архитектонско пројектовање у реалном контексту у академској 2016/ 2017 

 Архитектонско пројектовање 12 у академској 2016/ 2017 

 Архитектонско пројектовање 13 у академској 2016/ 2017 

Приправник – сарадник у настави на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету 

Универзитета у Бањој Луци, на катедри за Архитектонске технологије на предметима:  

Инсталације 1 у академској 2016/ 2017 

Инсталације 2 у академској 2017/ 2018 

 Архитектонске конструкције 1 у академској 2017/ 2018 

 Архитектонске конструкције 2 у академској 2016/ 2017 

 Архитектонске конструкције 3 у академској 2017/ 2018 

 Архитектонске конструкције 4 у академској 2016/ 2017 

Приправник – сарадник у настави на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету 

Универзитета у Бањој Луци, на катедри за материјале и конструкције на предметима: 

 Инсталације у зградама у академској 2017/ 2018 

 Грађевинске конструкције 1 у академској 2017/ 2018 

 Грађевинске конструкције 2 у академској 2016/ 2017 

Демонстратор у настави на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету 

Универзитета у Бањој Луци, на катедри за Архитектонско пројектовање на преметима: 

 Архитектонско пројектовање 5 у академској 2015/ 2016 



 Архитектонско пројектовање 7 у академској 2015/ 2016 

 Архитектонско пројектовање 4 у академској 2014/ 2015 и 2015/ 2016 

 Архитектонско пројектовање 3 у академској 2015/ 2016 
Напомена: Горе наведене образовне дјелатности се не бодују према Правилнику о поступку и условима 

избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци 

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

иностранству). (ч.21, ст.10) 

С. Пеулић - ментор на студентској радионици у оквиру међународног пројекта ,,Small-

scale'' у организацији Техничког универзитета у Трондхајму (NTNU) и Истраживачког 

центра за простор. (27. мај – 02. јун 2017). 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

3,00 бода 

С. Пеулић - члан организационог тима и учесник у активностима COST action TU1401 – 

RELY. Renewable energy sources and landscape quality. Banja Luka meeting, 2017 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

3,00 бода 

С. Пеулић – учесник COST action TD1406 - Training school Rome. Inovation in Inteligent 

menagement of heritage buildings''. Рим, Италија, 2017 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ  

 (према чл.23 т.4. 30% предвиђених бодова)  

3 бода·0,30 = 1,00 бод 

С. Пеулић - члан организационог тима „Дани архитектуре 2017 – Мала раз(мјера) града“. 

Међународни пројекат. Члан организационог тима. Бања Лука, Република Српска, 2017 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

3,00 бода 

С. Пеулић - Размјена студената ради обављања стручне праксе. Architektonické štúdio 

Atrium, s.r.o. Кошице, Република Словачка. 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О РАЗМЈЕНИ СТУДЕНТА 

3,00 бода 

С. Пеулић - члан организационог тима „Дани архитектуре 2016 – Архитектура испред 

инвестиције“. Међународни пројекат, Бања Лука, Република Српска, 2016 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

3,00 бода 

Б. Милојевић, С. Пеулић, Д. Џелетовић, Љ. Дувњак, М. Копуз, А. Вукасовић, М. Рикало, 

М. Мијатовић, Б. Саламић, Б. Пепић, М. Ивић, А. Јошић, В. Ђурђевић, Е. Хусеинбашић, М. 

Радмановић. Научно – стручна конференција: Заштита природних ресурса кроз заштиту 

животне средине у урбаним системима. Анализа могућности одрживог просторног развоја 

Града Бањалуке. Презентован и објављен плакат и књига студентских радова у зборнику 

радова конференције. Београд, Република Србија, 2014 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ  



 (према чл.23 т.4. 30% предвиђених бодова)  

3 бода·0,30 = 1,00 бод 

С. Пеулић - члан организационог тима „Дани архитектуре 2014 – Архитектура може 

помоћи“, међународни пројекат, Бања Лука, Република Српска, 2014  

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

3,00 бода 

С. Пеулић - учесник радионице Responsive House. Архитектонско-грађевинско-геодетски 

факултет Универзитета у Бањој Луци, Архитектонски факултет Универзитета у Београду и 

Промо д.о.о. Бања Лука, Р. Српска, 2014 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ  

 (према чл.23 т.4. 30% предвиђених бодова) 

3 бода·0,30 = 1,00 бод 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                               21,00 бод 

 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

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

 С. Пеулић: Параметрички дизајн и примјена у процесу пројектовања. 8. научно-

стручни скуп ,,Студенти у сусрет науци''. Универзитет у Бањој Луци. Бања Лука, 

Република Српска, 2015 

Апстракт: Параметрички дизајн и појава нових софтвера уноси значајне промјене у процес пројектовања и 

уопште начин размишљања о савременој архитектури. Почетак 21.вијека доноси са собом нову генерацију 

архитеката који се придружују покрету параметричког дизајна, који у идејним пројектима бива нагло 

имплементиран. Иако ријетки, изведени објекти настали оваквим начином пројектовања су показали утицаје 

савремених технологија у процесу креирања нове архитектуре. Рад се бави истраживањем основних 

принципа параметричког дизајна кроз моделе рађене у софтверима нове генерације, приказујући на тај начин 

модел по ком параметрички дизајн утиче на савремене архитектонске концепте.  

Савремене софтверске методе омогућују израду великог броја варијантних рјешења у кратким временским 

интервалима, омогућујући на тај начин преиспитивање пројектантских одлука у процесу пројектовања. 

Алгоритмички начин пројектовања кориштећи одређене парамтере и правила омогућује израду комплексних 

геометријских структура те примјену истих на објекте, што је знатно теже постићи употребом стандардних 

CAD софтвера.  

Анализом принципа парамтеричког моделовања кроз дигиталне моделе и сваремену архитектонску праксу 

могуће је дефинисати међусобну зависност нових технологија и пројектантских одлука, као и могућности, 

предности и мане ових технологија. 

НЕ ПОСТОЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ, НИТИ ЈЕ ДОСТАВЉЕНА ПОТВРДА  

3,00 бода 

Рад у зборнику радова са националног скупа (чл.22, ст.6) 

 М. Недимовић, С. Пеулић: Обликовање архитектонских овора на сакралним 

објектима: три примјера у граду Бањалуци. Научно-стручна конференција са 

међународним учешћем ,,Сфера 2015. Обликовање и технологије архитектонских отвора.'' 

Мостар, Босна и Херцеговина, 2015 

Апстракт: Рад се бави анализом утицаја обликовања отвора на стабилност фасадних зидова. Као подлога за 

истраживање служе примјери фасадних зидова одређених сакралних објеката на подручју Бањалуке. Пратећи 

историјски развој архитектуре ових објеката, долази се до основног прегледа облика, величине и диспозиције 



отвора у фасадним зидовима.Софтверске анализе примјера ће се вршити да се графички прикаже начин 

преношења оптерећења унутар зидова. На основу резултата, у коначници ће се јасно видјети утицај 

обликовања отвора на стабилност фасадног зида. Компаративном анализом свих примјера добија се јасна 

слика о значају правилног избора облика, величине и положаја отвора при конструисању фасадних 

зидова.Бављење овом темом треба да покаже начај архитектонског дјеловања у складу са временским и 

просторним контекстом - климом, грађевинским матеирјалом и технологијом израде, као и да се принципи 

таквог дјеловања примјене у модерном добу. 

НЕ ПОСТОЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ, НИТИ ЈЕ ДОСТАВЉЕНА ПОТВРДА  
2,00 бода 

Реализован национални стручни пројекат у својству руководиоца пројекта. (ч.22, ст.11) 

И. Кувач, Р. Вукомановић, С. Пеулић, И. Каран. „БЛинк” просторна инсталација између 

К.Ц. Бански двор и Ј.У. Народно позориште Р. Српске, 2017 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ  

(према чл.23 т.2. 75% предвиђених бодова)  

3 бода·0,75 = 2,25 бодова 

С. Чворо, М. Чворо, С. Пеулић: Идејно рјешење Музеја шумарства у општини Источни 

Дрвар, Република Српска, Босна и Херцеговина, 2016 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ  

3,00 бода 

С. Чворо, М. Чворо, С. Пеулић: Идејно рјешење споменичког комплекса у општини 

Источни Дрвар, Република Српска, Босна и Херцеговина, 2016 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ  

3,00 бода 

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

ст.12) 

С. Чворо, М. Чворо. Сарадник: С. Пеулић: Идејно урбанистичко – архитектонско рјешење 

спомен-подручја Шушњар жртвама 2. свјетског рата, 2017 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ  

1,00 бод 

С. Чворо, М. Чворо. Сарадник: С. Пеулић: Идејно рјешење Универзитетског 

предузетничког центра у Бањој Луци, 2017 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ  

1,00 бод 

С. Чворо, М. Чворо. Сарадник: С. Пеулић: Идејно рјешење стамбено-пословног објекта у 

насељу Старчевица, 2017 

ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ  

1,00 бод 

С. Чворо, Сарадници: А. Јанковић, С. Пеулић, Елаборат грађевинске физике за подручје 

учинковите употребе енергије у згради – нова зграда АГГФ-а, 2017 

  ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ  

1,00 бод 

С. Чворо, М. Чворо. Сарадник: С. Пеулић: Идејно рјешење унутрашњег дворишта 

Основне школе „Бранко Радичевић“, 2017 



ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ  

1,00 бод 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 

доприносе повећању угледа Универзитета (навести). (ч.22, т.22) 

С. Пеулић - члан организационог тима и учешће у жирирању за „Конкурс за идејно 

архитектонско рјешење стамбено-пословног блока „К“, Алеја центар, Бања Лука.“ Г.п. 

Крајина а.д. Бања Лука и Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у 

Бањој Луци, Бања Лука, Република Српска, 2017 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ  

2,00 бода 

С. Пеулић - члан организационог тима XII међународна научно-стручна конференција 

„Савремена теорија и пракса у градитељству“, Бања Лука, Република Српска, 2016 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

2,00 бода 

С. Пеулић - члан организационог тима Модернизација медитеранских градова до 1950. 

године. Стручно предавање у организацији Истраживачког центра за простор, у сарадњи са 

Архитектонско-грађевинско-геодетским факултетом Универзитета у Бањој Луци, 2015 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

2,00 бода 

С. Пеулић - члан организационог тима Серија стручних предавања ,,Распростор'' у 

организацији Истраживачког центра за простор у сарадњи са Архитектонско-грађевинско-

геодетским факултетом Универзитета у Бањој Луци, 2016 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

2,00 бода 

С. Пеулић - члан организационог тима Трибина са послодавцима на АГГФ-у ОКЦ Бања 

Лука, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет и Асоцијација Академац, 2018 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

2,00 бода 

М. Радуљ, М. Милић-Алексић, М. Недимовић, С. Пеулић: Прва награда на међународном 

конкурсу за израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења за Меморијални центар 

у спомен-подручју Доња Градина. Влада Републике Српске -  Министарство просвјете и 

културе. Република Српска, Босна и Херцеговина, 2018 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О НАГРАДИ 

 (према чл.23 т.2. 75% предвиђених бодова)  

2 бода·0,75 = 1,50 бодова 

М. Милић-Алексић, М. Радуљ, М. Недимовић, С. Пеулић, Д. Павичић: Трећа награда на 

међународном конкурсу за израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења за 

Меморијални центар у спомен-подручју Доња Градина. Влада Републике Српске -  

Министарство просвјете и културе. Република Српска, Босна и Херцеговина, 2015  

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О НАГРАДИ 

 (према чл.23 т.2. 50% предвиђених бодова)  

2 бода·0,50 = 1,00 бод 



М. Чворо, С. Чворо, С. Пеулић, М. Медић, Н. Медић, Н. Јеремић: Прва награда на 

међународном конкурсу Нова места: Архитектонско-урбанистичко рјешење на локацији 

Сремска Каменица. ,,Фондација Нови Сад 2021'', 2017  

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О НАГРАДИ 

 (према чл.23 т.2. 30% предвиђених бодова)  

                2 бода·0,30 = 0,60 бодова  

С. Пеулић, М. Недимовић, С. Рондаш, Е. Хаџић. Друга награда за анкетни конкурс „Башта 

сљезове боје“ за уређење мјеста Хашани. Општина Крупа на Уни, 2015 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О НАГРАДИ 

 (према чл.23 т.2. 75% предвиђених бодова)  

2 бода·0,75 = 1,50 бодова 

М. Чворо, С. Чворо, С. Пеулић, М. Медић, Н. Медић, Н. Јеремић, Признање 26. 

међународног салона урбанизма, за рад: ,,Нова места'' – Идејна архитектонско-урбанистичка 

решења јавних простора за конкурс, Ниш, Република Србија, 2017 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О ПРИЗНАЊУ 

 (према чл.23 т.2. 30% предвиђених бодова)  

                2 бода·0,30 = 0,60 бодова  

И. Кувач, С. Пеулић, У. Умићевић, И. Каран, М. Буразор, Markus Schwai, Р. Вукомановић, 

K. T. Karlsen, R. Bjorge, A. J. Yde, H. H. Grelland, M. L. Holmqvist, E. Dybdahl, M. Schmidt, 

З. Живановић, M. Vevatne, Е. Алић, Д. Јелић, М. Главинић, Н. Басара, З. Халиловић, Ј. 

Кресо, Г. Слаку, И. Муслија, М. Медић, Н. Медић, Д. Премасунац, Н. Јеремић, Н. Топић, Б. 

Миљевић, Ђ. Раљић. Признање 26. међународног салона урбанизма, за рад: Урбанистичко-

архитектонска радионица мале размјере у отвореном јавном градском простору, поред 

ријеке Врбас у Бања Луци. Група аутора. Ниш, Република Србија, 2017 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О ПРИЗНАЊУ 

 (према чл.23 т.2. 30% предвиђених бодова)  

                2 бода·0,30 = 0,60 бодова  

Салон архитектуре у Београду. Представљен пројекат са међународног конкурса Доња 

Градина. Београд, Република Србија. 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕН ДОКАЗ  

0,00 бодова 

Салон архитектуре у Београду. Представљен пројекат ,,Small-scale’’ интервенција мале 

размјере уз ријеку Врбас. Београд, Република Србија. 

НИЈЕ ДОСТАВЉЕН ДОКАЗ  

0,00 бодова 

И. Кувач, С. Пеулић, У. Умићевић, И. Каран, М. Буразор, Markus Schwai, Р. Вукомановић, 

K. T. Karlsen, R. Bjorge, A. J. Yde, H. H. Grelland, M. L. Holmqvist, E. Dybdahl, M. Schmidt, 

З. Живановић, M. Vevatne, Е. Алић, Д. Јелић, М. Главинић, Н. Басара, З. Халиловић, Ј. 

Кресо, Г. Слаку, И. Муслија, М. Медић, Н. Медић, Д. Премасунац, Н. Јеремић, Н. Топић, Б. 

Миљевић, Ђ. Раљић.  Међународна изложба кандидата за награду ,,Ранко Радовић''. 

Представљен рад ,,Small-scale’’ интервенција мале размјере уз ријеку Врбас. Београд, 

Република Србија, 2017 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

(према чл.23 т.2. 30% предвиђених бодова)  



                                                                                                                2 бода·0,30 = 0,60 бодова  

М. Чворо, С. Чворо, С. Пеулић, М. Медић, Н. Медић, Н. Јеремић. 26. међународни салон 

урбанизма: ,,Нова места'' – Идејна архитектонско-урбанистичка решења јавних простора за 

конкурс ,,Нова места“ Нови Сад, Ниш, Република Србија, 2017  

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

(према чл.23 т.2. 30% предвиђених бодова)  

                                                                                                                 2 бода·0,30 = 0,60 бодова 

И. Кувач, С. Пеулић, У. Умићевић, И. Каран, М. Буразор, Markus Schwai, Р. Вукомановић, 

K. T. Karlsen, R. Bjorge, A. J. Yde, H. H. Grelland, M. L. Holmqvist, E. Dybdahl, M. Schmidt, 

З. Живановић, M. Vevatne, Е. Алић, Д. Јелић, М. Главинић, Н. Басара, З. Халиловић, Ј. 

Кресо, Г. Слаку, И. Муслија, М. Медић, Н. Медић, Д. Премасунац, Н. Јеремић, Н. Топић, Б. 

Миљевић, Ђ. Раљић. 26. међународни салон урбанизма: Урбанистичко-архитектонска 

радионица мале размјере у отвореном јавном градском простору, поред ријеке Врбас у Бања 

Луци, Ниш, Република Србија, 2017 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

(према чл.23 т.2. 30% предвиђених бодова)  

                                                                                                                 2 бода·0,30 = 0,60 бодова 

М. Чворо, С. Чворо, С. Пеулић, М. Медић, Н. Медић, Н. Јеремић. On-architecture Strand 

exhibition. Представљен рад: ,,Нова места’’ – Конкурс за дизајн малих јавних простора у 

Новом Саду. Локација: Сремска Каменица, Београд, 2017 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

(према чл.23 т.2. 30% предвиђених бодова)  

                                                                                                                 2 бода·0,30 = 0,60 бодова  

С. Пеулић: Параметрички генерисан мастер план. Преспајање – Rewiring. 20. салон 

архитектуре у Новом Саду. Република Србија, 2016 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ    

2,00 бода 

С. Пеулић: Трансформација, архитектонски и урбани редизајн вртића ,,Плави чуперак'' у 

Бањој Луци. 25. међународни салон урбанизма у Београду. Република Србија, 2016 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ    

2,00 бода 

С. Пеулић,  М. Копуз, Љ. Дувњак, Д. Џелетовић, В. Ђурђевић, Б. Пепић, М. Радмановић, 

Е. Хусеинбашић, Б. Саламић, А. Јошић, М. Мијатовић: Анализа могућности одрживог 

просторног развоја Града Бањалуке. 23. међународни салон урбанизма у Нишу. Република 

Србија, 2014 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

(према чл.23 т.2. 30% предвиђених бодова)  

                                                                                                                 2 бода·0,30 = 0,60 бодова 

С. Пеулић: Заштитимо ријеку Врбас. Категорија – графички дизајн. Дан за План(ету) – 

међународна жирирана изложба. К. ц. Пароброд и Атеље студио. Учешће на изложби са 

плакатом. Нови сад, Република Србија, 2016 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ    

2,00 бода 

С. Пеулић – учесник радионице, „Evolutionary algorithm in energy design“ Архитектонско-

грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци, 2016 



ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

(према чл.23 т.2. 30% предвиђених бодова)  

                                                                                                                 2 бода·0,30 = 0,60 бодова 

С. Пеулић – учесник са радом, Изложба студентских графика. Fusion Design Week, УАА! 

Удружење анонимних артиста. Бања Лука, Република Српска, 2013 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

(према чл.23 т.2. 30% предвиђених бодова)  

                                                                                                                 2 бода·0,30 = 0,60 бодова 

С. Пеулић – учесник са радом, Скицопут – изложба студентских радова. Архитектонско-

грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци, 2013 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

(према чл.23 т.2. 30% предвиђених бодова)  

                                                                                                                 2 бода·0,30 = 0,60 бодова 

С. Пеулић – учесник радионице, Fusion design week pavilion „Fusion design week Banja 

Luka“ Бања Лука, Република Српска, 2013 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

(према чл.23 т.2. 30% предвиђених бодова)  

                                                                                                                 2 бода·0,30 = 0,60 бодова 

С. Пеулић – учесник радионице, Rethinking maps workshop „Fusion design week Banja 

Luka“ Бања Лука, Република Српска, 2013 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

(према чл.23 т.2. 30% предвиђених бодова)  

                                                                                                                2 бода·0,30 = 0,60 бодова  

С. Пеулић – учесник радионице, Дизајн активистичког постера радионица „Fusion design 

week Banja Luka“ Бања Лука, Република Српска, 2013 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ   

(према чл.23 т.2. 30% предвиђених бодова)  

                                                                                                                2 бода·0,30 = 0,60 бодова 

М. Недимовић, С. Рондаш, С. Пеулић. Приказ рада ,,x+ house’’ са радионице ,,Responsive 

House’' у електронском каталогу (ISBN 978-99955-752-6-7), 2014 

ДОСТАВЉЕНА КОПИЈА ДОКАЗА О УЧЕШЋУ    

2,00 бода 

Студијска посјета на Експо Милано (2015). У организацији Истраживачког центра за 

простор. Члан организационог тима. 

Студијска посјета на Бијенале архитектуре у Венецији (2016). У организацији 

Истраживачког центра за простор. Члан организационог тима. 

Студијска посјета на Бијенале архитектуре у Венецији (2014). У организацији 

Истраживачког центра за простор. Члан организационог тима. 

Студијска посјета изложби радова Хоан Мироа у Загребу. (2015). У организацији 

Истраживачког центра за простор. Члан организационог тима. 

Радионица: Економски ефекти унапређења енергетске ефикасности у зградарству. Влада Р. 

Спрпске - Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и GIZ. 

Присуство радионици. 

1.семинар Енергетска ефикасност у савременом градитељству. (2015) Универзитет у Бањој 

Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Министарство за просторно 



уређење, грађевинарство и екологију Владе Р. Српске, Фонд за заштиту животне средине и 

енергетску ефикасност Р. Српске. Присуство семинару. 

8. научно стручна конференција ,,Студенти у сусрет науци'' са међународним учешћем 

(2015): Универзитет у Бањој Луци, Бања Лука, Р. Српска. Присуство конференцији. 

С. Пеулић, Н. Даниловић (2016): чланак о догађају ,,Дани архитектура 2016, Архитектура 

испред инвестиције'', у часопису Мост, АГГФ-а. бр. 7, 10-11. 

М. Недимовић, С. Пеулић (2016): чланак о конференцији ,,Сфера – Мостар 2015'' са темом 

,, Обликовање и технологија архитектонских отвора'' у часопису Мост, АГГФ-а. бр. 6, 87-

88. 
Напомена: Горе наведене активности нису бодоване, јер не припадају нити једној активности према 

Правилнику о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                         48,65 бодова 

 

 

ЗБИРНА ТАБЕЛА 

Кандидат Категорија Бодови 

Слободан Пеулић 

Бодови од просјечне оцјене са 

I циклуса 
92,10 

Научна дјелатност 0,00 

Образовна дјелатност 21,00 

Наставничке способности - 

Стручна дјелатност 48,65 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 161,75 
 

 

 

 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

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

технологије, од 21.03.2018 године, пријавила су се четири кандидата: Драгана (Штрбац) 

Гашић, ма инж. арх. (300 ECTS), мр Синиша Цвијић, дипл. инж. арх. (екв. 420 ECTS), 

Валентина Миловановић, ма инж. арх. (300 ECTS) и Слободан Пеулић, дипл. инж. арх. (240 

ECTS). 

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

Конкурс и након бодовања према Правилнику о поступку и условима избора наставника и 

сарадника на Универзитету у Бањој Луци, Комисија доноси слиједеће констатације: 

1. Драгана (Штрбац) Гашић, ма инж. арх. (300 ECTS)  – 158,00 бодова 

2. Мр Синиша Цвијић, дипл. инж. арх. (еквивалентно 420 ECTS) – 140,00 бодова 

3. Валентина Миловановић, ма инж. арх. (300 ECTS) – 118,45 бодова 



4. Слободан Пеулић, дипл. инж. арх. (240 ECTS) – 161,75 бодова 

- Кандидати под редним бројем 1. Драгана Гашић, 3. Валентина Миловановић и 4. Слободан 

Пеулић задовољавају услове прописане чланом 77., став (1) под а) Закона о високом 

образовању за сарадничко звање асистента. Кандидат под редним бројем 2. мр Синиша 

Цвијић, са просјеком од 7,40 који је остварен на петогодишњем студију архитектуре                

(еквивалентно 300 ECTS) не задовољава услов за сарадничко звање асистента, али пошто је 

завршио и магистарске студије (стари програм, еквивалентно 120 ECTS) и има степен 

магистра наука задовољава услов прописан чланом 77., став (1) под б) Закона о високом 

образовању за сарадничко звање вишег асистента. Кандидаткиње под редним бројем 1. 

Драгана Гашић и 3. Валентина Милпвановић такође задовољавају услов за сарадничко 

звање вишег асистента. 

- Кандидати под редним бројем 1. Драгана Гашић и 4. Слободан Пеулић су проглашени 

најбољим студентима своје генерације од стране матичног факултета (Архитектонско-

грађевинско-геодетског факултета), да би кандидат под редним бројем 4. Слободан Пеулић 

био проглашен и најбољим студентом на Универзитету у Бањој Луци, те посједује „Златну 

значку са ликом Николе Тесле“. 

- Кандидати под редним бројем 1. Драгана Гашић и 4. Слободан Пеулић су радили као 

демонстратори и добровољно се ангажовали у настави на вјежбама на предметима који 

припадају ужој научној области Архитектонске технологије и Архитектонско пројектовање, 

док је кандидат под редним бројем 4. Слободан Пеулић радио и као приправник – сарадник 

у настави на вјежбама на предметима који припадају ужој научној области Архитектонске 

технологије (према упутству Универзитета због посједовања златне значке). Кандидат под 

редним 4. Слободан Пеулић је добровољно ангажован у настави на вјежбама на предметима 

уже научне области Архитектонске технологије и након истека приправничког стажа. 

- Иако бодовање није пресудно за одлуку Комисије, према члану 34. Правилника о поступку 

и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, кандидат под 

редним бројем 4. Слободан Пеулић има и највећи број бодова. 

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

редним бројем 4. Слободан Пеулић, дипл. инж. арх. (240 ECTS), који је остварио највећи 

број бодова, затим да је око двије године учествовао у реализацији наставе на вјежбама на 

предметима који припадају ужој научној области Архитектонске технологије и да се показао 

као адекватан сарадник. Затим, кандидат Слободан Пеулић у континуитету истражује и 

објављује научне радове из наведене области, што се види у приложеној документацији (два 

прихваћена научна рада за објављивање која нису бодована). Кандидат Слободан Пеулић је 

и студент другог циклуса студија Архитектура и урбанизам од шк. 2017/2018 године и има у 

року положене све испите из првог семестра, што такође указује да се у континуитету и 

образовно усавршава. 

У складу са изнесеним чињеницама, Комисија је установила да прворангирани од 

кандидата, кандидат под редним бројем 4. Слободан Пеулић, испуњава све услове 

прописане Законом о високом образовању Републике Српске, Статутом Универзитета у 




