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Образац - 1 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКO-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: 01/04-2.977/20, од 6.5.2020.  
Одлука Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета о 
именовању Комисије за писање Извјештаја по расписаном конкурсу за избор у звање 
сарадника на научну област Саобраћајнице, број: 14/3./20, од 21.4. 2020.  
 

Ужа научна област: 

Саобраћајнице 

 

Назив факултета: 

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет 

 

Број кандидата који се бирају: 

два (2) 

 

Број пријављених кандидата: 

два (2) 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 

20.5.2020, дневни лист „Глас Српске“ Бања Лука и интернет страница Универзитета у 
Бањој Луци   
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Састав комисије: 
1. проф. др Мато Уљаревић, дипл. инж. грађ., редовни професор на Грађевинском 

одсјеку Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета у Бањој Луци, Катедра за 
геотехнику, саобраћајнице, хидротехнику, технологију и организацију грађења (ужа 
научна област Геотехника) - предсједник комисије 

2. проф. др Љиљана Милић-Марковић, дипл. инж. грађ., професор на Грађевинском 
одсјеку Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета у Бањој Луци, Катедра за 
геотехнику, саобраћајнице, хидротехнику, технологију и организацију грађења (ужа 
научна област Саобраћајнице) - члан комисије 

3. проф. др Игор Јокановић, дипл. инж. грађ., професор на Грађевинском факултету у 
Суботици, Катедра за геотехнику и саобраћајнице (ужа научна област 
Саобраћајнице) – члан комисије 

 

Пријављени кандидати: 

1. Драгана Зељић, дипл. инж. грађ. – мастер грађевинарства 
2. Жарко Грујић, дипл. инж. грађ. – мастер грађевинарства 

 
 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 
 

Први кандидат 
 

а) Основни биографски подаци: 

Име (име оба родитеља) и презиме: Драгана (Зорка и Драгољуб) Зељић 

Датум и мјесто рођења: 11.02.1984, Градишка 

Установе у којима је био запослен: 1. Г.П. „Јединство“ а.д. Градишка 
2. „Интеграл Инжењеринг“ а.д. Лакташи 
3. Универзитет у Бањој Луци, 

Архитектонско-грађевинско-геодетски 
факултет, 2012 - до данас. 

Радна мјеста: - Инжењер у техничкој припреми 
- Инжењер у техничкој припреми 
- Асистент у настави (25.01.2012. до 

26.11.2015.) - ужа научна област 
Саобраћајнице, на предметима: 

     I циклус: 
Путеви, Жељезнице, Планирање 
инфраструктуре, Саобраћајнице и 
простор, Саобраћајнице и животна 
средина, Коловозне конструкције, 
Примјена савремених материјала код 
саобраћајница, Жељезничке станице и 
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чворови 
- Виши асистент у настави (од 

26.11.2015 до данас).- ужа научна 
област Саобраћајнице, на предметима: 
I циклус: 
Путеви, Жељезнице, Планирање 
инфраструктуре, Саобраћајнице и 
простор, Саобраћајнице и животна 
средина, Коловозне конструкције, 
Примјена савремених материјала код 
саобраћајница, Жељезничке станице и 
чворови 
II циклус: 
Геотехнички пројекат, Геотехника и 
заштита околине, Теренска испитивања 
и опажања, Процеси течења у тлу и 
стијенама 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- 

  

б) Дипломе и звања:  

Основне студије 
Назив институције: Архитектонско-грађевински факултет 

Универзитет у Бањој Луци 

Звање: Дипломирани инжењер грађевинарства 
(према Закону о Универзитету) 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2008. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,66 

Награде и признања: - 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Архитектонско-грађевински факултет 

Универзитет у Бањој Луци 

Звање: Дипломирани инжењер грађевинарства 
еквивалентно Мастер грађевинарства 300 
ECTS на основу рјешења о еквиваленцији 
раније стеченог звања са новим звањем 
коју је извршио Архитектонско – 
грађевински факултет у Бањој Луци под 
редним бројем 14/1.614-2/15 дана 
10.06.2015. године 

Мјесто и година завршетка: - 
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Наслов завршног рада: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

- 

Просјечна оцјена: - 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Универзитет у Новом Саду, Факултет 

техничких наука 

Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

- 

Назив докторске дисертације: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

- 

Подаци о току докторских студија: Студент прве године докторских студија, 
Одсјек: Управљање ризиком од 
катастрофалних догађаја и пожара 

Награде и признања: - 

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

- Универзитет у Бањој Луци, 
Архитектонско-грађевински факултет, 
асистент, 2012. 

- Универзитет у Бањој Луци, 
Архитектонско-грађевинско-геодетски 
факултет, виши асистент, 2015. 

 
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

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

Научни рад на скупу међународног значаја штампан у цјелини, члан 19, став 15. 

1. Зељић, Д., Јокановић, И., Примјена Марковљевих модела код моделирања 
пропадања коловоза, Зборник радова Осмог међународног научно-стручног 
саветовања „Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката и 
насеља“, с. 91-98, мај 2013.  

Модели за предвиђање пропадања коловоза могу бити широко категоризовани у детерминистичке и 
пробабилистичке, зависно од методе употребљене за симулацију старења коловоза. Овај рад се бави 
предвиђањем пропадања коловоза коришћењем пробабилистичких метода на нивоу мреже, и то помоћу 
матрице прелазних вјероватноћа и оптимизацијом циљне функције. Пробабилистичке методе производе 
криву која је блиска оригиналној регресионој кривој, али не доводе до сличних стандардних девијација, 
као ни до сличних расподјела података. 

Додијељено: 5 бодова 

Прегледни рад, члан 19., став 29. 
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Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодoва  сврстаних  по категоријама 
из члана 19. или члана 20.) 

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини, члан 19, 
став 15. 

1. Бојана Грујић, Игор Јокановић, Драгана Зељић, Жарко Грујић, „Мјере за спречавање 
ликвефакције усљед динамичког оптерећења“, Зборник радова 4. међународне 
конференције Савремена достигнућа у грађевинарству 2016, Суботица, април 2016, 
Грађевински факултет Суботица,  конгресни CD с. 603-610. 

Ликвефакција се појављује као један од споредних ефеката јаких земљотреса. Може се дефинисати као 
феномен трансформације стабилног и чврстог тла у стање густе течности. Ликвефакција се може десити 
под утицајем земљотреса или другог динамичког оптерец́ења у случају високог нивоа засићености тла. 
Главни фактори који утичу на ликвефакциони потенцијал тла су низак индекс збијености и висок степен 
засиц́ења водом. Опасност лежи у фаталном претурању објеката што изазива даља оштец́ења и 
диференцијалном слијегању конструкција која настају усљед наглог губитка чврстоће. У раду је приказана 
анализа потенцијала за појаву ликвефакције и представљене различите мјере заштите против 
ликвефакције. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ПОТВРДИ: Научни рад. 
Додијељено: 0,75x5 = 3,75 бодова 

2. Igor Jokanović, Dragana Zeljić, Žarko Grujić, Mila Svilar, „Calibration of road investment 
technical and economic appraisal model”, Zbornik radova 5. međunarodne konferencije 
Savremena dostignuća u građevinarstvu 2017, Subotica, april 2017, Građevinski fakultet 
Subotica, s. 571-580.           

The HDM-4 system is a software tool that is used to appraise the technical and economic aspects of road 
investment projects. It has become widely used as a planning and programming tool for highway expenditure and 
maintenance standards. Since the model simulates future changes to the road system from current conditions, the 
reliability of the results is dependent, among the remaining elements, upon how well the predictions of the model 
fit the real behavior. That is why application of the model involves an important calibration step to local conditions 
and environment. 

2. Игор Јокановић, Бојана Грујић, Жарко Грујић, Драгана Зељић, „Процјена стања 
путева са земљаним и макадамским засторима“, Зборник радова Деветог 
међународног научно-стручног саветовања Оцена стања, одржавање и санација 
грађевинских објеката и насеља, Златибор, Србија, Мај, 2015, Савез грађевинских 
инжењера Србије,  с. 283-290. 

Коловози са невезаним засторима због специфичности свог градивног ткива и изложености атмосферским 
утицајима, имају краћи вијек употребљивости од оних са везаним материјалима, те их је неопходно 
интензивније пратити и одржавати. Систем по коме се обавља процјена употребљивости мора директно 
да се ослања на захтјеве корисника у погледу безбједности и удобности вожње. Изузимајући пројектну 
геометрију из разматрања, једини релевантни подаци се црпе из стања површине коловоза, њене равности 
и облика. Индиректни показатељи, без којих крајни захтјев не би могао бити испуњен, су квалитет 
материјала и начин уградње. 

Додијељено: 2,25 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА прије посљедњег избора: 7,25 
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HDM-4 систем је софтверски алат који се користи за процјену техничких и економских аспеката путних 
инвестиционих пројеката. Добио је широку употребу као алат за планирање и програмирање за трошкове 
потрошње и одржавање аутопутева. Будући да модел симулира будуће промјене путног система из 
тренутних услова, поузданост резултата зависи између осталих елемената од тога колико добро 
предвиђања модела одговарају стварном понашању. Зато примјена модела укључује важан корак 
калибрације према локалним условима и окружењу. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ПОТВРДИ: Научни рад. 
Додијељено: 0,75x5 = 3,75 бодова 

3. Jokanović, I., Zeljić, D., Svilar, M., Performance-based road maintenance - duration of 
contract and implementation strategy, 7. međunarodna konferencija „Savremena 
dostignuća u građevinarstvu“, Subotica, Republika Srbija, pp. 587-596, april 2019. 

Within the past 20 years there has been a shift in implementing contracted road maintenance through the use of 
performance-based methods. In most developed countries, performance- or output-based contracting of road 
maintenance operations has been effective, where appropriate conditions and institutional settings have been in 
place. It requires careful preparation in order to create a contract that is balanced and feasible, providing an 
adequate incentive for private sector participation. The paper presents the discussion and advice on the duration 
of such contracts, as well as on the long-term strategy to implement these. 

У последњих 20 година дошло је до помака у примени уговореног одржавања путева коришћењем метода 
заснованих на перформансама. У већини развијених земаља уговарање операција одржавања путева 
засновано на перформансама или на производима било је ефикасно, где су успостављени одговарајући 
услови и институционалне поставке. Потребна је пажљива припрема да би се створио уговор који је 
уравнотежен и изводљив, а који даје адекватан подстицај за учешће приватног сектора. У раду су 
представљени разговори и савети о трајању таквих уговора, као и о дугорочној стратегији за њихово 
спровођење. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ПОТВРДИ: Научни рад. 
Додијељено: 5 бодова 

4. Broćeta, G., Latinović, M., Lazić, Ž., Zeljić, D., Effects of high temperatures on concrete 
microstructure, Book of proceedings 2nd International Symposium K-FORCE 2019, Tirana, 
Albania, September 2019. 

The paper presents an analysis of the effect of elevated temperatures on concrete, with an emphasis on 
microstructural changes in the hydrated cement paste. The physical and chemical processes in the cement paste 
due to the increase of temperature are described. Research has shown that the first changes in the cement matrix 
occur at a temperature of 300°C, and that the microcracks appear at temperatures of 500°C. Intensive microcrack 
development occursat 700°C, while at temperatures of about 900°C some particles of hydration products 
completely cracked. Reducing the degree of degradation of cement paste is possible by applying certain types of 
addition. 

У раду је приказана анализа утицаја повишене температуре на бетон, са нагласком на микроструктурне 
промјене хидриране цементне пасте. Описани су физички и хемијски процеси у цементној пасти због 
повећања температуре. Истраживања су показала да се прве промјене у цементној матрици догађају на 
температури 300°C, а да се микропукотине појављују на температурама од 500°C. Интензивно развијање 
микропукотина догађа се на 700°C, док су на температурама од око 900°C неке честице производа 
хидратације пукле. Смањивање степена разградње цементне пасте могуће је примјеном одређених врста 
додатака. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ПОТВРДИ: Научни рад. 
Додијељено: 0,75x5 = 3,75 бодова 

Реализовани међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту, 
члан 19, став 20. 
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5. Драгана Зељић члан тима за реализацију ERASMUS+ пројекта „Знање за отпорно 
друштво“, Knowledge For Resilient soCiEty, K-FORCE), 2017-2020. 

Достављена одлука. 
Додијељено: 3 бода 

Прегледни рад, члан 19, став 29. 

6. Igor Jokanović, Dragana Zeljić, Žarko Grujić, „Road data survey program“, Zbornik 
radova XII Međunarodne naučno-stručne konferencije Savremena teorija i praksa u 
graditeljstvu, Banja Luka, 7-8. Decembar 2016,  Arhitektonsko-građevinsko-geodetski 
fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, s. 311-318. 

For successful road maintenance management it is crucially important to have the information necessary to realize 
the goals of the management system and to evaluate possible maintenance alternatives. Such information is the 
basis for rational planning of works. Without data, it is not possible to conduct proper analysis and monitoring of 
the road network. Problems with data are one of the main causes cited in failure of an road management system. 
The paper presents outline of the road data survey program, including data update in order to support successful 
road maintenance management. 

Од суштинске важности за успешно управљање одржавањем путева је поседовање информација 
неопходних за реализацију циљева система управљања и оцену могуц́их варијанти одржавања. Такве 
информације су основа за рационално планирање радова. Без података није могуц́е спровести 
одговарајуц́у анализу и прац́ење стања путне мреже. Проблеми са подацима су један од главних цитираних 
узрока за неуспех система за управљање путевима. У раду је приказан кратак преглед програма за снимање 
података о путевима, укључујуц́и и ажурирање истих у циљу подршке успешном управљању одржавањем 
путева. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: Прегледни научни рад. 
Додијељено: 3 бода 

Кратко или претходно саопштење, члан 19, став 42. 

7. Dragana Zeljić, Igor Jokanović, Žarko Grujić, Mila Svilar, Bojana Grujić, „Pavement 
structures at the intersection area“, Zbornik radova XIII naučnog skupa sa međunarodnim 
učešćem Savremena teorija i praksa u graditeljstvu, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 24-
25.05.2018, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci 
konferencijski USB, s. 602-615. 

From the very beginning of the application of modern pavements, it was known that with increasing load on the 
pavement structure, more attention should be paid to the details during design and construction in order for the 
pavement structure to reach the planned lifetime. Heavy, slow vehicles that stop, stand, rotate and accelerate 
transmit the largest possible load on any pavement structure. These phenomena are most frequent at intersections, 
but also occur at traffic lanes on increased longitudinal slopes, weighing stations, bus stations and stops, parking 
lots and rest areas, and the like. Due to the need to equalize the characteristics and behavior of all elements of the 
road, the areas exposed to increased and non-characteristic loads must receive particular attention during design. 
Од самог почетка примјене модерних коловозних конструкција је било познато да се с повећањем 
оптерећења на коловоз мора обратити више пажње на детаље током пројектовања и изградње како би 
коловозна конструкција достигла планирани животни вијек. Тешка, успорена возила која се заустављају, 
стоје, окрећу и убрзавају преносе највећа могућа оптерећења на било коју коловозну конструкцију. Ове 
појаве су најчешће код раскрсница, али се јављају и код трака на повећаним подужним нагибима, 
станицама за вагање, аутобуским станицама и стајалиштима, паркинзима и одмориштима и сл. Због 
потребе уједначавања карактеристика, односно понашања свих елемената пута, површинама изложеним 
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повећаним и некарактеристичним оптерећењима се мора обратити посебна пажња приликом 
пројектовања. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: Претходно саопштење. 
Додијељено: 0,5x1 = 0,5 бода 

8. Mila Svilar, Igor Jokanović, Dragana Zeljić, Žarko Grujić, Bojana Grujić, „Ecological 
aspects of snow and ice control on roads“, Zbornik radova XIII naučnog skupa sa 
međunarodnim učešćem Savremena teorija i praksa u graditeljstvu, Banja Luka, Bosna i 
Hercegovina, 24-25.05.2018, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u 
Banjoj Luci konferencijski USB, s. 616-631. 

In all countries where, with regard to climatic conditions, the occurrence of ice on the roads is possible, great 
efforts are made to minimize the loss of friction on the pavement surface, thereby ensuring continuity and safety 
of traffic and minimizing human casualties and material losses. Modern road maintenance in the winter period is 
based on finding a solution to reduce the freezing point of water by creating chemical solutions and breaking the 
bond between ice and pavement. However, the use of various chemicals and abrasive materials, especially in 
uncontrolled quantities, can have serious environmental consequences. This paper presents the most commonly 
used materials for preventing ice, as well as underlines negative impacts and recommendations for mitigation of 
environmental threats. 

У свим земљама где је, с обзиром на климатске услове, могућа појава поледице на путевима улажу се 
велики напори да се губитак трења на коловозној површини сведе на минимум и на тај начин омогући 
континуитет и безбедност саобраћаја, а људске жртве и материјални губици сведу на минимум. Модерно 
одржавање путева у зимском периоду се заснива на проналажењу решења којим би се снизила тачка 
мржњења воде путем стварања хемијских раствора и разарања везе лед-коловоз. Међутим, примена 
различитих хемијских супстанци и абразивних материјала, посебно у неконтролисаним количинама, може 
имати озбиљне последице по животну средину. У раду ће бити приказане најчешће употребљаване 
материје за спречавање поледице, те наглашени негативни утицаји и препоруке за мање угрожавање 
животне средине. 
КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: Претходно саопштење. 

Додијељено: 0,5x1 = 0,5 бода 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА послије посљедњег избора: 23,25 

 
г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА прије посљедњег избора: 0 

 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 21.) 

Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у иностранству, члан 21, 
став 1 

Laban, M., Radonjanin, V., Malešev, M., Mózer, V., Makovická Osvaldová, L., Vandlíčková, 
M., Ronchi, E., Havbro Faber, M., Nielsen, L., Markert, F., Giuliani, L., Cvetkovska, M., 



9 
 

Lazarevska, M., Savić, B., Petrović, B., Sharku, G., Pojani, E., Koçi, D., Grabova, P., Ndini, 
M., Dervishi, S., Keçi, J., Hysa, A., Mustafaraj, E., Karadžin, Z., Marković, J., Nukić, E., 
Broćeta, G., Zeljić, D., Vukomanović, R., Slijepčević, M., Glossary of Terms in Disaster Risk 
Management and Fire Safety, Publisher: University of Novi Sad, Faculty of Technical 
Sciences, Novi Sad, Republic of Serbia, 2019. 
Достављена потврда. 

Додијељено: 0,3x12 = 3,6 бодова 

Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, 
едукације у иностранству), члан 21, став 10 

Једнодневни курс цјеложивотног учења под називом „Опасне материје“, организатор 
Рударско-геолошко-грађевински факултет у Тузли у сарадњи са Удружењем за 
противексплозивну заштиту и сигурност радне и животне средине у Тузли-ATEX, а у 
оквиру ERASMUS+ пројекта K-FORCE, Тузла, 26. април 2018. 
Достављена копија цертификата. 

Додијељено: 3 бода 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА послије посљедњег избора: 6,6 

 
д) Стручна дјелатност кандидата: 

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

Стручни рад у часопису међународног значаја (с рецензијом), члан 22, став 3. 

1. Јокановић, И., Михајловић, Д., Зељић, Д., Оцена стања коловоза са техничког и 
корисничког аспеката, Зборник радова Грађевинског факултета Суботица, No. 21, 
pp. 87-96, 2012. 

Индексно описивање карактеристика путева и стања коловозних конструкција је започето пре више од 
20 година у развијеним земљама, при чему су се користили различити методолошки приступи. Циљ 
сваког приступа, односно индекса је да окарактерише допринос конструкције и стања коловоза у односу 
на карактеристике пута, са тачке два релативно различита гледишта, инжењер специјалиста за 
путеве/коловозе насупрот корисника пута. У раду се описује методолошки поступак формирања оцене 
стања коловоза кроз  наведена два аспекта, односно преко показатеља повезаних са проблемима 
површине (аспект корисника) и преко показатеља повезаних са проблемима конструкције (технички 
аспект). 

Додијељено: 4 бода 

2. Зељић, Д., Јокановић, И., Пробабилистички модели пропадања коловоза, Зборник 
радова Грађевинског факултета Суботица, No. 22, pp. 173-183, 2013. 

Коловози су изложени понављању саобраћајног оптерећења и утицају околине, што временом доводи 
до деформација и оштећења. Предвиђање пропадања коловоза је битно како би се одредили параметри 
за пројектовање коловозних конструкција, као и ради избораодговарајућег начина одржавања и 
планирања већих интервенција (рехабилитација или реконструкција). Предвиђање пропадања коловоза 
је могуће остварити применом детерминистичких и пробабилистичких метода што зависи од модела 
симулације старења коловоза. Овај рад се бави предвиђањем пропадања коловоза коришћењем 
пробабилистичких метода на нивоу мреже, и то помоћу матрице прелазних вероватноћа и 
оптимизацијом циљне функције. Главни разлог због кога је овај поступак слабо коришћен од стране 
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инжењера у прошлости, је тешкоћа одређивања прелазне вероватноће (тј. вероватноће да ће пут на 
одређеном нивоу пропадања „прећи“ на следећи ниво пропадања) из емпиријских података или из 
посматрања. Као могућ одговор на овај проблем, у раду ће бити описане методе за одређивање прелазних 
вероватноћа, изабрани оптимуми и дате репоруке за њихову употребу. 

Додијељено: 4 бода 

3. Zsolt Kovacs, Игор Јокановић, Драгана Зељић, Жарко Грујић, „Предлог уређења 
сервисно-услужних објеката на аутопутевима“, Пут и саобраћај, год. LXI, бр. 1, 
2015, с. 17-26. 

Сервисно-услужни објекти представљају саставни део мреже путева, омогућавајући сигурно и безбедно 
функционисање ове значајне компоненте копненог саобраћаја. Издвајају се садржаји намењени за 
безбедно функционисање самог аутопута и садржаји који пружају комфорније и безбедније путовање. 
Како би ови објекти представљали део целовитог и функционалног система потребно је поставити 
критеријуме и правила за избор њихових локација, дефинисати елементе за саобраћајно-техничко 
обликовање, а пре свега утврдити препоруке и евентуална типска решења у односу на услове који 
преовлађују на одређеној путној мрежи и њеном привредном и друштвеном окружењу. 

Додијељено: 3 бода 

Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа, члан 22, став 5. 

4. Игор Јокановић, Драгана Зељић, Жарко Грујић, „Техничка ревизија пословања и 
реализације пројеката у агенцијама за путеве“, Зборник радова 1. српског конгреса 
о путевима, Београд, Србија, 5-6.06.2014, Српско друштво за путеве, ЈП Путеви 
Србије, Београд, 2014, конгресни CD, с. 688-695. 

Техничка  ревизија  се  у  оквиру  пројеката  које  финансирају  међународне  финансијске  институције  
појавила  тек  у последњих десет  до петнаест  година као специфичан вид контроле током реализације 
инфраструктурних пројеката. При томе је значајан део ових активности усмерен на  супер-контролу 
квалитета изведених радова. Међутим, као посебан вид техничке контроле се појављује оцена 
ефективности, интегритета и транспарентности активности које обављају агенције за путеве.  Циљ овог 
посла је да омогући агенцијама за путеве, одговарајућим министарствима и влади, као и међународним 
финансијским институцијама које подржавају сектор путева да провере исправност улагања, 
управљачких активности и подршке организацији управљања,  као  и  успостављање  система  за  
откривање  коруптивних  активности.  У  раду  се  приказују  основне  поставке техничке  ревизије  
комплетног  пословања  агенција  за  путеве  и  саме  реализације  пројеката,  односно  извршења  радова  
у складу са техничким условима. 

Додијељено: 3 бода 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета (навести), члан 22, став 22. 

5. Зељић, Д., Јокановић, И., Кратак преглед развоја – АГГФ Бања Лука, Катедра за 
саобраћајнице и геотехнику, ПУТ плус, Регионални алманах нискоградње, No. 
2015/16, pp. 38-40, 2015. 

Оснивање Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета (АГГФ) било је дуготрајан процес. 
Иницијатива за оснивање Факултета датира од 1980.  године, али је тек 13.09.2015. године Влада 
Републике Српске именовала Привремени савјет Архитектонско-грађевинског факултета који је и 
конституисан  09.04.1996. године. Тада је за вршиоца дужности, а касније и за декана Факултета изабран 
Проф. др Владимир Лукић, те се приступило изради нормативних аката и пријему радника. У току 2013. 
године, Факлутет мијења назив у Архитектонско-грађевинско-геодетски факлутет. Данас је Факлутет 
организациона јединица интегрисаног Универзитета у Бањој Луци, и у правном промету иступа под 
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називом Универзитета и својим називом. 
Додијељено: 2 бода 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА прије посљедњег избора: 16  

 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

Стручни рад у часопису међународног значаја (с рецензијом), члан 22, став 3. 

1. Igor Jokanovic, Zarko Grujic, Dragana Zeljic, „Implementation of designed speed in 
evaluation of road reconstruction options“, International journal of interdisciplinarity in 
theory and practice, No. 10, pp. 138-144, 2016. 

Main parameter to be applied at all stages of the design is driving speed since all the elements of the road depend 
on it, and all road users want to achieve the highest possible speed to reduce travel time. The value of one road 
or section from the aspect of driving dynamics is estimated on the basis of designed speed profile and free flow 
measurement of vehicles’ velocity. Numerical indicators of dynamic homogeneity, resulting from statistical 
analysis of such profile are suitable to assess geometry elements of the alignment. Statistical analysis and 
numerical indicators can also be conveniently used to evaluate achievements in road reconstruction design. 

Главни параметар који треба примијенити у свим фазама пројектовања је брзина вожње јер од ње зависе 
сви елементи пута, а сви учесници у саобраћају желе да постигну највећу могућу брзину како би умањили 
вријеме путовања. Вриједност једног пута или дионице са аспекта динамике вожње процјењује се на 
основу профила пројектоване брзине и мјерења брзине возила током слободног протока. Нумерички 
показатељи динамичке хомогености који су резултат статистичке анализе таквог профила погодни су за 
процјену геометријских елемената. Статистичка анализа и нумерички показатељи се такође могу лако 
користити за процјену достигнућа у реконструкцији путева. 

Додијељено: 4 бода 

2. Igor Jokanović, Bojana Grujić, Dragana Zeljić, Žarko Grujić, Mila Svilar, „Costs of 
performance based maintenance for local roads: Case study Albania“, Selected Scientific 
Papers - Journal of Civil Engineering, No. 2, pp. 71-78, 2017. 

The provision and maintenance of road infrastructure is a major global business, consequently it is essential that 
road maintenance services are provided in the most  cost effective manner. Without regular maintenance,roads 
can  rapidly  fall  into  disrepair,  preventing  realization  of  the  longer  term  impacts  of  road  improvements  
on development, such as increased agricultural production and growth in school enrollment, which is of particular 
importance for a network of local (access) roads. Inadequate local roads maintenance in Albania is proposed to 
be solved by implementing performance based maintenance approach for which the costing exercise is presented 
within the paper. 

Обезбјеђивање и одржавање путне инфраструктуре је главни глобални посао, па је стога битно да се 
услуге одржавања путева пружају на најисплативији начин. Без редовног одржавања путеви могу брзо 
да нестану, спречавајући остваривање дугорочних утицаја побољшања путева на развој, попут повећане 
пољопривредне производње и повећања уписа у школу, што је од посебног значаја за мрежу локалних 
(приступних) путева. Предлаже се да се неадекватно одржавање локалних путева у Албанији ријеши 
примјеном приступа одржавања који се заснива на перформансама, а за који је обрачун трошкова 
представљен у раду. 

Додијељено: 0,5x4 = 2 бода 
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3. Bojana Grujić, Igor Jokanović, Žarko Grujić, Dragana Zeljić, „Numerical modelling of 
the reinforced concrete influence on a combined system of tunnel support“, Selected 
Scientific Papers - Journal of Civil Engineering, No. 2, pp. 63-70, 2017. 

The  paper presents  the  experimental,  laboratory  determined  rheological-dynamic  analysis  of  the  properties  
of fiber  reinforced  concrete,  which  was  then  utilized  to  show  nonlinear  analysis  of  combined  system  of  
tunnel support structure. According to the performed experiments and calculations, different processes of 
destructive behavior  of  tunnel  lining  were  simulated  in  combination  with  elastic  and  elastic-plastic  behavior  
of  materials taking into account the tunnel loading, the interaction between the fiber reinforced concrete and soil, 
as well as the interaction between the fiber reinforced concrete and the inner lining of the tunnel. 

У раду је приказана експериментална, лабораторијски одређена реолошко-динамичка анализа својстава 
влакана армираног бетона, која је затим коришћена да се прикаже нелинеарна анализа комбинованог 
система потпорне структуре тунела. Према изведеним експериментима и прорачунима, симулирани су 
различити процеси деструктивног понашања тунела у комбинацији са еластичним и еластично-
пластичним понашањем материјала узимајући у обзир оптерећење тунела, интеракцију бетона ојачаног 
влакнима и тла, као и интеракција између влакнастог бетона и унутрашње облоге тунела. 

Додијељено: 0,75x4 = 3 бода 

Стручни рад у часопису националног значаја (с рецензијом), члан 22, став 4. 

4. Игор Јокановић, Драгана Зељић, Жарко Грујић, Бојана Грујић, Подобност 
природних стенских материјала у Босни и Херцеговини за грађење коловозних 
конструкција, Зборник радова Грађевинског факултета Суботица, Бр. 28, с. 91-100, 
2015. 

Данас, пратећи максималну еволуцију транспорта друмским саобраћајницама, постоји велика потреба за 
коришћењем само најквалитетнијих материјала за изградњу савремених путева. Сви ти материјали се 
налазе око нас, али их је потребно на прави начин искористити, што претпоставља и познавање њихових 
својстава и предвиђање понашања у готовим конструкцијама. У Босни и Херцеговини постоји довољно 
капацитета за добијање камених агрегата ради производње свих слојева коловозних конструкција. У раду 
се приказује процедура и дефинишу основна испитивања стенских материјала како би се доказала 
њихова употребљивост за изградњу коловозних конструкција у Босни и Херцеговини. Даје се кратак 
осврт на основне геолошке карактеристике овог простора, те наводе и описују каменоломи највећег 
капацитета. Главни циљ рада је да се утврди да ли су материјали који се могу експлоатисати на простору 
Босне и Херцеговине довољно квалитетни да би се користили за грађење коловозних конструкција, као 
и где и на који начин се исти могу употребити. 

Додијељено: 0,75x2 = 1,5 бодова 
5. Игор Јокановић, Жарко Грујић, Драгана Зељић, „Предлог реконструкције једне 

приступне улице у Суботици“, Зборник радова Грађевинског факултета Суботица, 
Бр. 29, с. 59-68, 2016. 

Зоне стамбене и пословне изградње, поготово ако се налазе у већ изграђеним, практично наслеђеним, 
деловима градских средина, поседују велики број ограничења у које је потребно уклопити саобраћајне 
комуникације. Првенствени значај у таквим условима се даје обезбеђењу прилаза објектима и паркинг 
просторима, као и интеракцији моторних возила, пешака и бициклиста. Програмски показатељи, као што 
су нпр. средња брзина возила, проток, ниво услуге и др, губе свој смисао, па чак постају и непожељне 
појаве које се кроз планерске и пројектантске поступке морају свести на прихватљив ниво. У раду ће на 
основу анализе програмских услова и просторних могућности бити приказан предлог реконструкције 
улице Петра Драпшина у централној градској зони Суботице. 

Додијељено: 2 бода 
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6. Игор Јокановић, Микета Лукић, Мила Свилар, Жарко Грујић, Драгана Зељић, 
„Идејни пројекат реконструкције приступне улице Драгише Мишовића у Чачку“, 
Зборник радова Грађевинског факултета Суботица, Бр. 31, с. 33-47, 2017. 

Улице  заузимају  око  20% укупне  површине  градова  и  пред-стављају  најважнију  и  најприсутнију 
форму  јавног  простора,  али  се  све више  своде  на  проводнике  за кретање возила. Зато постоји потреба 
да се улицама врати стари дух и да се посматрају као места на којима људи ходају,  разговарају,  возе  
бицикле, купују  и  обављају  функције  од кључног значаја за живот градова. У раду се приказује предлог 
реконст-рукције  приступне  улице  Драгише Мишовића  у  Чачку,  са  посебним нагласком  на  
обезбеђење  простора за све кориснике. 

Додијељено: 0,5x2 = 1 бод 

7. Јокановић, И., Зељић, Д., Спремност предузећа за одржавање путева на реакцију 
приликом ванредних догађаја, Пут и саобраћај, Vol. 65, No. 2, pp. 7-11, 2019. 

Већина  климатских  и  природних  опасности  (хазарда)  је  уско  повезана  са пројектовањем, изградњом 
и одржавањем, те се на ефикасан начин мора преточити у праксу управљачких агенција и предузећа за 
одржавање. У раду је  извршена општа оцена управљачких и организационих основа за провођење акција 
приликом ванредних догађаја код субјеката у региону који су управо и најважнија карика у читавом 
ланцу - предузећа за одржавање путева. 

Додијељено: 2 бода 

Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа, члан 22, став 5.      

8. Жарко Грујић, Игор Јокановић, Драгана Зељић, Бојана Грујић, „Заштита друмских 
саобраћајница у условима спољашњих деструктивних утицаја“, Зборник радова 
другог српског конгреса о путевима, Београд, Јун, 2016, Српско друштво за путеве 
„Via-Vita“, ЈП Путеви Србије, с. 392-400. 

Безбједност друмског саобраћаја подразумијева примјену техничких мјера којима се усклађују 
међусобни односи учесника у одговарајућим условима возне динамике и проходности. Интензивни 
утицаји без изражене законитости ђеловања у дужем временском периоду, којима се значајно деградира 
или потпуно уништава друмска саобраћајница, не спадају у наведну категорију димензионисања према 
условима динамике. Намјером изазвани инциденти на критичним тачкама друмске саобраћајнице 
(терористички напад), дејство пожара у маневарски ограниченом простору, неправилно управљање 
различитим видовима превозних средстава су могући деструктивни узрочници. Пројектовање и контрола 
саобраћајне инфраструктуре у поменутом окружењу захтијева приступ који обједињује дизајн, техничку 
функционалност и психолошки прихватљива рјешења од стране корисника. Према интензитету 
потенцијалне штете се одређује и ниво заштите објекта, а тиме и обим улагања. 

Додијељено: 0,75x3 = 2,25 бодова 
9. I. Jokanovic, Z. Grujic, D. Zeljic, „Designed Speed Concept in Road Reconstruction - Case 

Study Regional Road in Bosnia and Herzegovina“, Proceedings of the 2nd International 
Conference on Engineering Sciences and Technologies, Tatranske Matliare, Slovak 
Republic, June 29-July 1, 2016, Faculty of Civil Engineering, Technical University in 
Kosice, Slovak Republic and University of Miskolc, Hungary, paper No. 06   

The primary desire of all road users is to achieve as high speed as it is possible because it reduces travel time. At 
the same time, the driving speed is the main parameter to be applied at all stages of the design since all the 
elements of the road depend on it. In order to reach the definite opinion about characteristics of driving dynamics 
for certain road sectors or entire section, one needs to perform a comparative analysis on the basis of designed 
speed profile and velocity measurements in free flow. Furthermore, compliance rate of applied geometry 
elements is being checked, followed by necessary adjustments of alignment elements. This check-up is based on 
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numerical indicators of dynamic homogeneity determined by statistical analysis of the resulting designed speed 
profile. The paper presents an analysis of the designed speed for reconstruction options of a regional road section 
in Bosnia and Herzegovina. 

Примарна жеља свих учесника у саобраћају је да постигну што већу брзину јер смањује вријеме 
путовања. У исто вријеме брзина вожње је главни параметар који се примјењује у свим фазама 
пројектовања, јер сви елементи пута зависе од њега. Да би се достигло дефинитивно мишљење о 
карактеристикама возне динамике за одређене секторе пута или читаву дионицу, потребно је извршити 
упоредну анализу на основу профила пројектне брзине и брзине у слободном протоку. Надаље, 
провјерава се стопа усклађености примијењених геометријских елемената, након чега слиједе потребна 
прилагођавања елемената. Ова провјера заснива се на нумеричким показатељима динамичке 
хомогености утврђене статистичком анализом резултираног профила пројектне брзине. У раду је 
приказана анализа предвиђене брзине за могућности обнове регионалног одсјека пута у Босни и 
Херцеговини. 

Додијељено: 3 бода 
10. Игор Јокановић, Бојана Грујић, Драгана Зељић, Мила Свилар, Жарко Грујић, 

„Угрожавање и заштита тла код пројеката саобраћајница: припрема, извођење, 
експлоатација”, Зборник радова Седмог научно-стручног симпозијума GEO-EXPO 
2017 Геотехника, саобраћајнице, рудници и заштита околине, Сарајево, Босна и 
Херцеговина, 26-27.10.2017, Друштво за геотехнику у БиХ, с. 37-44. 

Саобраћајница, као јавно добро, са својим јасно дефинисаним функцијама, представља специфичан 
континуалан објекат у простору, који по обиму и разноликости утицаја на животну средину неизбежно 
захтева њихово укључивање и разматрање у свим фазама животног циклуса. Разматрање утицаја везаних 
за тло је нераздвојно повезано са низом других утицаја који се појављују у домену вода, пејзажа, флоре и 
фауне. Ово намеће обавезу да се за сваки конкретан случај истражи велики број могућих утицаја који се 
могу систематизовати у две основне групе: деградација тла и загађење тла. У раду се приказује третман 
наведених утицаја кроз припрему пројеката саобраћајне инфраструктуре, те начини управљања 
активностима током физичке реализације пројеката и њихове касније експлоатације. 

Додијељено: 0,5x3 = 1,5 бодова 
11. Igor Jokanović, Bojana Grujić,  Dragana Zeljić, Žarko Grujić, Mila Svilar, „Costs of 

performance based maintenance for unpaved local roads: Case study Albania“, 
Proceedings of the 5th International Conference on Road and Rail Infrastructure, Zadar, 
Croatia, May 17-19, 2018, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, p. 1001-
1007. 

Without regular maintenance, unpaved roads can rapidly fall into disrepair, preventing realization of the longer 
term impacts of road improvements on development, such as increased agricultural production and growth in 
school enrollment, which is of particular importance for a network of local (access) roads. Inadequate unpaved 
local roads maintenance in Albania is proposed to be solved by implementing performance based maintenance 
approach for which the costing exercise is presented within the paper. 

Без редовног одржавања неасфалтирани путеви могу брзо да нестану, спречавајући реализацију 
дугорочних утицаја побољшања путева на развој, попут повећане пољопривредне производње и 
повећања уписа у школу, што је од посебног значаја за мрежу локалних (приступних) путева. Предлаже 
се да се неадекватно одржавање неасфалтираних локалних путева у Албанији ријеши примјеном 
приступа одржавања који се заснива на перформансама, а за који је обрачун трошкова представљен у 
раду. 

Додијељено: 0,5x3 = 1,5 бодова 
12. Jokanović, I., Zeljić, D., Svilar, M., Traffic infrastructure resilience - what we know and 

what we do not have?, Book of proceedings IRASA International Scientific Conference - 
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science, education, technology and innovation SETI I 2019, Belgrade, pp. 217-227, April 
2019. 

Infrastructure in general, and traffic infrastructure in particular, is affected by many types of climate and natural 
hazards that can threaten life, level of service, maintenance budgets, etc. Most of these hazards are closely related 
to design, construction and maintenance, and have to be effectively transferred to practice of management 
agencies and maintenance companies. In recent years, it has become very common to conduct analyzes and 
studies related to this problem resulting in certain assessments, strategies and technical solutions. On the other 
hand, engineers of technical profession, primarily engineering-geology, geotechnical and civil engineers, are 
studying methods for designing, accommodating and protecting the infrastructure in accordance with certain 
phenomena that can occur in a natural environment. The paper discusses current and future approaches to 
engineering education related to planning and design for adaptation in the traffic infrastructure. 

На инфраструктуру уопште, а посебно на саобраћајну инфраструктуру, утичу многе врсте климатских и 
природних опасности које могу угрозити живот, ниво услуге, буџет за одржавање итд. Већина тих 
опасности уско је повезана са пројектовањем, изградњом и одржавањем и треба да се ефикасно пребаци 
у праксу агенција за управљање и компанија за одржавање. Посљедњих година постало је врло 
уобичајено да се врше анализе и студије везане за овај проблем што резултира одређеним процјенама, 
стратегијама и техничким рјешењима. Са друге стране, инжењери техничке струке, прије свега 
инжењери-геолошки, геотехнички и грађевински инжењери, проучавају методе пројектовања, смјештаја 
и заштите инфраструктуре у складу са одређеним појавама које се могу јавити у природном окружењу. 
У раду су размотрени тренутни и будући приступи инжењерском образовању који се односе на 
планирање и пројектовање за прилагођавање у саобраћајној инфраструктури. 

Додијељено: 3 бода 
13. Jokanović, I., Zeljić, D., Svilar, M., Performance-based road maintenance in the regional 

context - scope of contract, Зборник радова Једанаестог међународног научно-
стручног саветовања „Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката 
и насеља“, pp. 95-104, јун 2019. 

Performance-based maintenance contract is one of the instruments to support the efforts of road authorities 
towards achieving good governance practice and high level of responsibility towards road users. Proper 
definition of the contract scope has the significant potential to provide attractiveness for contractors, but also to 
determine whether the contract will success or is doomed to failure. Analysis of lessons learned from 
implemented contracts, as well as key issues and challenges for transition countries, have led to proposals and 
recommendations how to define such scope. 

Уговор о одржавању заснован на учинку је један од инструмената за подршку напорима управљачима 
путева ка постизању добре праксе управљања и високог нивоа одговорности према корисницима путева. 
Правилно дефинисање обима уговора има значајан потенцијал да обезбеди привлачност за извођаче, али 
и да одреди да ли ће уговор бити успешан или је осуђен на неуспех. Анализа научених лекција из 
проведених уговора, као и кључних питања и изазова за земље у транзицији, довели су до предлога и 
препорука како дефинисати такав опсег. 

Додијељено: 3 бода 

Рад у зборнику радова са националног стручног скупа, члан 22, став 6.      

14. Игор Јокановић, Драгана Зељић, Жарко Грујић, „Стратешко истраживање утицаја 
развоја мреже аутопутева у Републици Српској“, Зборник радова Петог БиХ 
конгреса о цестама, Сарајево, Септембар, 2016, Удружење консултаната инжењера 
БиХ, 29-30. с. 102-115. 

Данас је стратешка студија утицаја политика, планова и програма прихваћена у многим землјама као 
метод који подржава процес доношења одлука са становишта заштите животне средине и одрживог 
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развоја. Kао таква, стратешка студија се проводи за планове и програме који између осталог обухватају 
и област саобраћаја. Аутопутна мрежа у Републици Српској је третирана кроз више планских и 
програмских докумената од којих је свакако најзначајнији Просторни план Републике Српске. 
Истовремено је у посљедњих неколико година дошло и до реализације појединих сегмената планиране 
мреже. Међутим, и поред реализације појединачних процјена утицаја за одређене дионице, испуштена је 
почетна шанса усмјеравања истраживања и оцјене да ли мрежа аутопутева и брзих путева може имати 
негативан утицај на животну средину и друштво, уз истовремено неизбјежну анализу позитивних 
ефеката. У раду се приказује кратка стратешка анализа за планирану мрежу са описима потенцијала и 
главних карактеристика подручја, односно просторних цјелина кроз које планирана мрежа треба да 
прође, уз препознавање и општу оцјену могућих утицаја на животну средину, те указује на даље кораке 
потребних анализа. 

Додијељено: 2 бода 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета (навести), члан 22, став 22. 

1. Јокановић, И., Зељић, Д., XII међународна научно-стручна конференција Савремена 
теорија и пракса у градитељству, ПУТ плус, No. 2017/18, pp. 226-227, 2017. 

XII међународна научно-стручна конференција „СТЕП_ГРАД2016 – Савремена теорија и пракса у 
градитељству“ је одржана 7. и 8. децембра 2016. у Бањој Луци и ове године је организована у оквиру 
обиљежавања 20 година од оснивања Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у 
Бањој Луци. Главни организатор је Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у 
Бањој Луци, а суорганизатори су били: Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију 
Републике Српске, Министарство просвјете и културе Републике Српске, Инжењерска комора 
Републике Српске, Привредна комора Републике Српске, ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и 
екологију Републике Српске и Архитектонски факултет Универзитета у Београду.  

Додијељено: 2 бода 
2. Јокановић, И., Зељић, Д., Повредљивост и отпорност саобраћајне инфраструктуре 

на климатске промене и природне катастрофе, ПУТ плус, No. 2019/20, pp. 104-111, 
2019. 

Инфраструктура уопште, а посебно саобраћајна инфраструктура, је изложена утицају различитих врста 
климатских и природних опасности (хазарда) које могу угрозити живот, ниво услуге, буџет за 
одржавање, итд. Већина ових хазарда је уско повезана са пројектовањем, изградњом и одржавањем, те 
се на ефикасан начин мора преточити у праксу управљачких агенција и предузећа за одржавање. 
Последњих година је у праксу уведено провођење анализа и студија везаних за овај проблем, при чему 
оне резултирају одређеним проценама, стратегијама и техничким решењима. С друге стране, инжењери 
техничке струке, првенствено инжењерски геолози, геотехничари и грађевински инжењери, проучавају 
методе за пројектовање, прилагођавање и заштиту инфраструктуре као одговор на одређене појаве које 
се могу догодити у природном окружењу. 

Додијељено: 2 бода 

3. Драгана Зељић члан техничког уредништва XII међународне научно-стручне 
конференције „Савремена теорија и пракса у градитељству“, 2016. 

Достављена потврда. 
Додијељено: 2 бода 

4. Драгана Зељић члан техничког уредништва XIII међународне научно-стручне 
конференције „Савремена теорија и пракса у градитељству“, 2018. 

Достављена одлука. 
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Додијељено: 2 бода 
5. Драгана Зељић члан техничког уредништва XIV међународне научно-стручне 

конференције „Савремена теорија и пракса у градитељству“, 2020. 
Достављена одлука. 

Додијељено: 2 бода 

6. Драгана Зељић члан организационог одбора семинара „Конструктерско 
градитељство“ у организацији Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, 
Универзитета у Бањој Луци, одржаног 27.11.2019. 

Достављена одлука. 
Додијељено: 2 бода 

7. Драгана Зељић члан организационог одбора курса цјеложивотног учења под 
називом „Грађевинске мјере заштите од пожара“ у организацији Архитектонско-
грађевинско-геодетског факултета, Универзитета у Бањој Луци, и КНАУФ БиХ, 
одржаног у периоду март-јун 2019. 

Достављена одлука. 
Додијељено: 2 бода 

8. Драгана Зељић члан организационог одбора курса цјеложивотног учења под 
називом „Earthquake resistant design“ у организацији Архитектонско-грађевинско-
геодетског факултета, Универзитета у Бањој Луци, одржаног у периоду мај-јун 2019. 

Достављена одлука. 
Додијељено: 2 бода 

9. Драгана Зељић члан организационог одбора курса цјеложивотног учења под 
називом „Противпожарне грађевинске мјере“ у организацији Архитектонско-
грађевинско-геодетског факултета, Универзитета у Бањој Луци, одржаног у периоду 
фебруар-март 2020. 

Достављена одлука. 
Додијељено: 2 бода 

10. Драгана Зељић члан комисије за самоевалуацију II циклуса студијског програма 
Грађевинарство, 2019. 

Достављена одлука. 
Додијељено: 2 бода 

11. Драгана Зељић координатор за међународну сарадњу, АГГФ, у периоду од 
фебруара 2018. до фебруара 2020. 

Достављена одлука. 
Додијељено: 2 бода 

12. Драгана Зељић координатор за међународну сарадњу, АГГФ у периоду од фебруара 
2020. до фебруара 2022. 

Достављена одлука. 
Додијељено: 2 бода 
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УКУПАН БРОЈ БОДОВА послије посљедњег избора: 55,75  

 
е) Вредновање наставничких способности, Члан 25. 

Кандидат је приложио сљедеће анкете вредновања наставничких способности на СП 
Грађевинарство: 

Предмет Академска година Просјечна оцјена 
Планирање инфраструктуре 2019/20 4,24 

Путеви 2019/20 4,42 

Планирање инфраструктуре 2018/19 4,39 

Путеви 2018/19 4,45 

Жељезнице 2018/19 4,73 

Саобраћајнице и простор 2018/19 3,91 

Саобраћајнице и животна средина 2018/19 4,55 

Планирање инфраструктуре 2017/18 3,82 

Путеви 2017/18 4,15 

Жељезнице 2017/18 4,50 

Саобраћајнице и простор 2017/18 4,84 

Саобраћајнице и животна средина 2017/18 4,82 

Коловозне конструкције 2017/18 4,41 

Просјечна оцјена вредновања анкета 4,402. 
Додијељено: 8 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 8 

 
 
Рекапитулација 

 
 

Бодови прије 
посљедњег 

избора 

Бодови послије 
посљедњег 

избора 

Бодови од просјечне оцјене са I и II циклуса  86,60 86,60 

Научна дјелатност (Члан 19.)   7,25 23,25 

Образовна дјелатност (Члан 21.) -   6,60 

Стручна дјелатност (Члан 22.) 16,00 55,75 

Вредновање наставничких способности (Члан 
25.) 60,00   8,00 

Укупан број бодова: 169,85 180,20 
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Други кандидат 
а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Жарко (Миланка и Милош) Грујић 

Датум и мјесто рођења: 30.7.1986, Сарајево 

Установе у којима је био запослен: Архитектонско-грађевинско-геодетски 
факултет Универзитета у Бањој Луци 

Радна мјеста: - Од 25.01.2012. до 26.11.2015. – 
асистент  у настави на ужој научној 
области Саобраћајнице на предметима: 
Путеви, Жељезнице, Пројектовање 
путева, Пројектовање жељезница, 
Градске саобраћајнице, Доњи строј 
саобраћајница, Горњи строј жељезница  

- Од 26.11.2015. до данас – виши 
асистент у настави на ужој научној 
области Саобраћајнице на предметима:  
I циклус: 
Путеви, Жељезнице, Пројектовање 
путева, Пројектовање жељезница, 
Градске саобраћајнице, Доњи строј 
саобраћајница, Горњи строј жељезница 
 
II циклус: 

- Одржавање жељезничких пруга, 
Примјена ГИС-а у саобраћајницама, 
Подземне грађевине и тунели, 
Раскрснице, Реконструкција 
жељезничких пруга, Одводњавање 
саобраћајница, Пловни путеви и 
пристаништа, Примијењена механика 
тла, Подземне грађевине и тунели, 
Ојачавање тла и стијена, Сложено 
фундирање, Заштита темељних јама.           

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 
Назив институције: Архитектонско-грађевински факултет 

Универзитет у Бањој Луци 

Звање: Дипломирани инжењер грађевинарства 
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(према Закону о Универзитету) 

Мјесто и година завршетка: Бањалука, 2011. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,42 

Награде и признања: - Кандидат је у току основних студија, у 
различитим временским периодима 
стипендиста: Министарства просвјете 
и културе Републике Српске и Фонда 
"Др Милан Јелић" 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Архитектонско-грађевински факултет 

Универзитет у Бањој Луци 

Звање: Дипломирани инжењер грађевинарства 
еквивалентно Мастер грађевинарства 300 
ECTS на основу рјешења о еквиваленцији 
раније стеченог звања са новим звањем 
коју је извршио Архитектонско – 
грађевински факултет у Бањој Луци под 
редним бројем 14/1.614-1/15 дана 
17.06.2015. године 

Мјесто и година завршетка: - 

Наслов завршног рада: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

- 

Просјечна оцјена: - 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Грађевински факултет Универзитета у 

Београду 

Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

- 

Назив докторске дисертације: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

- 

Подаци о току докторских студија: Студент треће године академских 
докторских студија грађевинарства са 
остварених 120 ЕCTS и просјечном 
оцјеном 9,25. 

Награде и признања: - 

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

- Универзитет у Бањој Луци, 
Архитектонско-грађевински факултет, 
асистент, 2012. 

- Универзитет у Бањој Луци, 
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Архитектонско-грађевинско-геодетски 
факултет, виши асистент, 2015. 

 
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

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

Кратко или претходно саопштење, члан 19, став 42. 

1. Бојана Грујић, Жарко Грујић, „Примјена специјалних врста бетона у изградњи и 
санацији тунелских конструкција“, Зборник радова Осмог научно-стручног 
међународног саветовања Оцена стања, одржавање и санација грађевинских 
објеката и насеља, Бор, Србија, 14-16.5.2013, Савез грађевинских инжењера Србије, 
с. 302-311.  

У раду су представљене могућности примјене микроармираног бетона за израду примарне подграде 
тунелске конструкције у оквиру изабране геотехничке средине. Такође су представљене и основне 
карактеристике микроармираног бетона као композитног материјала. Нумеричка анализа у оквиру рада 
дала је приказ околне стијенске масе око исокпа за случај примјене класичног прсканог бетона са 
арматурним мрежама и примјене присканог бетона ојачаног челичним влакнима. 

Додијељено: 1 бод 

Прегледни рад, члан 19, став 29. 

2. Жарко Грујић, Игор Јокановић, „Интеракција бициклиста и возила јавног градског 
превоза у урбаним срединама“, Пут и саобраћај, год. LX, бр. 3, 2014, с. 31-36. 

Третман бициклиста у попречном профилу градске саобраћајнице се може рјешавати на два начина, и то 
издвајањем дијела коловоза уз десну ивицу за искључиво кретање бициклиста у случају мањег интензитета 
јавног градског превоза или физичким раздвајањем од моторних возила. Недостатак простора у профилу 
улице гдје би различити видови саобраћаја имали своје посебне зоне кретања, намеће рјешење њихове 
интеграције у заједничку траку, што захтијева и посебан приступ планирању и пројектовању. 

Додијељено: 3 бода 
3. Игор Јокановић, Бојана Грујић, Жарко Грујић, Драгана Зељић, „Процјена стања 

путева са земљаним и макадамским засторима“, Зборник радова Деветог 
међународног научно-стручног саветовања Оцена стања, одржавање и санација 
грађевинских објеката и насеља, Златибор, Србија, Мај, 2015, Савез грађевинских 
инжењера Србије,  с. 283-290. 

Коловози са невезаним засторима због специфичности свог градивног ткива и изложености атмосферским 
утицајима, имају краћи вијек употребљивости од оних са везаним материјалима, те их је неопходно 
интензивније пратити и одржавати. Систем по коме се обавља процјена употребљивости мора директно да 
се ослања на захтјеве корисника у погледу безбједности и удобности вожње. Изузимајући пројектну 
геометрију из разматрања, једини релевантни подаци се црпе из стања површине коловоза, њене равности 
и облика. Индиректни показатељи, без којих крајни захтјев не би могао бити испуњен, су квалитет 
материјала и начин уградње. 

Додијељено: 2,25 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА прије посљедњег избора: 6,25 
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Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодoва  сврстаних  по категоријама 
из члана 19. или члана 20.) 

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини, члан 19, став 
15. 

1. Бојана Грујић, Игор Јокановић, Драгана Зељић, Жарко Грујић, „Мјере за спречавање 
ликвефакције усљед динамичког оптерећења“, Зборник радова 4. међународне 
конференције Савремена достигнућа у грађевинарству 2016, Суботица, април 2016, 
Грађевински факултет Суботица,  конгресни CD с. 603-610. 

Ликвефакција  се  појављује  као  један  од  споредних  ефеката  јаких  земљотреса. Може  се  дефинисати  
као  феномен  трансформације  стабилног  и  чврстог  тла  у  стање  густе течности.  Ликвефакција  се  може  
десити  под  утицајем  земљотреса  или  другог  динамичког оптерећења  у  случају  високог  нивоа  
засићености  тла.  Главни  фактори  који  утичу  на ликвефакциони  потенцијал  тла  су  низак  индекс  
збијености  и  висок  степен  засићења  водом. Опасност  лежи  у  фаталном  претурању  објеката  што  
изазива  даља  оштећења  и диференцијалном слијегању конструкција која настају усљед наглог губитка 
чврстоће. У раду  је  приказана  анализа  потенцијала  за  појаву  ликвефакције  и  представљене  различите 
мјере заштите против ликвефакције. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ПОТВРДИ: Научни рад. 
Додијељено: 0,75x5=3,75 бодова 

2. Igor Jokanović, Dragana Zeljić, Žarko Grujić, Mila Svilar, „Calibration of road investment 
technical and economic appraisal model”, Zbornik radova 5. međunarodne konferencije 
Savremena dostignuća u građevinarstvu 2017, Subotica, april 2017, Građevinski fakultet 
Subotica, s. 571-580.           

The HDM-4 system is a software tool that is used to appraise the technical and economic aspects of road investment 
projects. It has become widely used as a planning and programming tool for highway expenditure and maintenance 
standards. Since the model simulates future changes to the road system from current conditions, the reliability of 
the results is dependent, among the remaining elements, upon how well the predictions of  the  model  fit  the  real  
behavior.  That  is  why  application  of  the  model  involves  an important calibration step to local conditions and 
environment. 

HDM-4 систем је софтверски алат који се користи за процјену техничких и економских аспеката путних 
инвестиционих пројеката. Добио је широку употребу као алат за планирање и програмирање за трошкове 
потрошње и одржавање аутопутева. Будући да модел симулира будуће промјене путног система из 
тренутних услова, поузданост резултата зависи између осталих елемената од тога колико добро 
предвиђања модела одговарају стварном понашању. Зато примјена модела укључује важан корак 
калибрације према локалним условима и окружењу. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ПОТВРДИ: Научни рад. 
Додијељено: 0,75x5=3,75 бодова 

Прегледни рад, члан 19, став 29. 

3. Igor Jokanović, Dragana Zeljić, Žarko Grujić, „Road data survey program“, Zbornik 
radova XII Međunarodne naučno-stručne konferencije Savremena teorija i praksa u 
graditeljstvu, Banja Luka, 7-8. Decembar 2016,  Arhitektonsko-građevinsko-geodetski 
fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, s. 311-318. 
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For successful road maintenance management it is crucially important to have the information  necessary  to  
realize the  goals  of  the  management  system and to evaluate  possible  maintenance  alternatives.  Such  
information  isthe basis for rational  planning  of  works.  Without  data,  it  is  not  possible  toconduct proper 
analysis and monitoring of the road network. Problems with dataare one of the main causes cited in failure of an 
road management system. The paper presents outline of the road data survey program, including data update in 
order to support successful road maintenance management.  

Од суштинске важности за успешно управљање одржавањем путева је поседовање информација 
неопходних за реализацију циљева система управљања и оцену могуц́их варијанти одржавања. Такве 
информације су основа за рационално планирање радова. Без података није могуц́е спровести 
одговарајуц́у анализу и прац́ење стања путне мреже. Проблеми са подацима су један од главних цитираних 
узрока за неуспех система за управљање путевима. У раду је приказан кратак преглед програма за снимање 
података о путевима, укључујуц́и и ажурирање истих у циљу подршке успешном управљању одржавањем 
путева. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: Прегледни научни рад. 
Додијељено: 3 бода 

Кратко или претходно саопштење, члан 19, став 42. 

4. Dragana Zeljić, Igor Jokanović, Žarko Grujić, Mila Svilar, Bojana Grujić, „Pavement 
structures at the intersection area“, Zbornik radova XIII naučnog skupa sa međunarodnim 
učešćem Savremena teorija i praksa u graditeljstvu, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 24-
25.05.2018, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci 
konferencijski USB, s. 602-615. 

From the very beginning of the application of modern pavements, it was known that with increasing load on the 
pavement structure, more attention should be paid to the details during design and construction in order for the 
pavement structure to reach the planned lifetime. Heavy, slow vehicles that stop, stand, rotate and accelerate 
transmit the largest possible load on any pavement structure. These phenomena are most frequent at intersections, 
but also occur at traffic lanes on increased longitudinal slopes, weighing stations, bus stations and stops, parking 
lots and rest areas, and the like. Due to the need to equalize the characteristics and behavior of all elements of the 
road, the areas exposed to increased and non-characteristic loads must receive particular attention during design. 
Од самог почетка примјене модерних коловозних конструкција је било познато да се с повећањем 
оптерећења на коловоз мора обратити више пажње на детаље током пројектовања и изградње како би 
коловозна конструкција достигла планирани животни вијек. Тешка, успорена возила која се заустављају, 
стоје, окрећу и убрзавају преносе највећа могућа оптерећења на било коју коловозну конструкцију. Ове 
појаве су најчешће код раскрсница, али се јављају и код трака на повећаним подужним нагибима, 
станицама за вагање, аутобуским станицама и стајалиштима, паркинзима и одмориштима и сл. Због 
потребе уједначавања карактеристика, односно понашања свих елемената пута, површинама изложеним 
повећаним и некарактеристичним оптерећењима се мора обратити посебна пажња приликом 
пројектовања. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: Претходно саопштење. 
Додијељено: 0,5x1=0,5 бодова 

5. Mila Svilar, Igor Jokanović, Dragana Zeljić, Žarko Grujić, Bojana Grujić, „Ecological 
aspects of snow and ice control on roads“, Zbornik radova XIII naučnog skupa sa 
međunarodnim učešćem Savremena teorija i praksa u graditeljstvu, Banja Luka, Bosna i 
Hercegovina, 24-25.05.2018, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u 
Banjoj Luci konferencijski USB, s. 616-631. 

In all countries where, with regard to climatic conditions, the occurrence of ice on the roads is possible, great efforts 
are made to minimize the loss of friction on the pavement surface, thereby ensuring continuity and safety of traffic 
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and minimizing human casualties and material losses. Modern road maintenance in the winter period is based on 
finding a solution to reduce the freezing point of water by creating chemical solutions and breaking the bond 
between ice and pavement. However, the use of various chemicals and abrasive materials, especially in 
uncontrolled quantities, can have serious environmental consequences. This paper presents the most commonly 
used materials for preventing ice, as well as underlines  negative impacts and recommendations for mitigation of 
environmental threats. 
У свим земљама где је, с обзиром на климатске услове, могућа појава поледице на путевима улажу се 
велики напори да се губитак трења на коловозној површини сведе на минимум и на тај начин омогући 
континуитет и безбедност саобраћаја, а људске жртве и материјални губици сведу на минимум. Модерно 
одржавање путева у зимском периоду се заснива на проналажењу решења којим би се снизила тачка 
мржњења воде путем стварања хемијских раствора и разарања везе лед-коловоз. Међутим, примена 
различитих хемијских супстанци и абразивних материјала, посебно у неконтролисаним количинама, може 
имати озбиљне последице по животну средину. У раду ће бити приказане најчешће употребљаване 
материје за спречавање поледице, те наглашени негативни утицаји и препоруке за мање угрожавање 
животне средине. 
КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: Претходно саопштење. 

Додијељено: 0,5x1=0,5 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА послије посљедњег избора: 11,50 

 
г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА прије посљедњег избора: 0 

 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 21.) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА послије посљедњег избора: 0 

 
д) Стручна дјелатност кандидата: 

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

Стручни рад у часопису међународног значаја (с рецензијом), члан 22, став 3. 

1. Бојана Грујић, Жарко Грујић, „Прилог анализи изградње тунела Клашнице“, 
Изградња, бр. 63 (3-4), април 2009, с. 145-154. 

Дупли тунел Клашнице на аутопуту Е-661 налази се у Републици Српској (Босна) између града Бања Луке 
и бањалучког аеродрома, пројектован је базирајући се на привремену тунелску подграду од армираног 
прсканог бетона, уз употребу софтвера PHASE6. Доминантна камена маса садржи метаморфне стијене које 
имају флиш структуру са наизмјеничнним облогама од лапора и камења. Максимална преоптерећена 
дебљина је приближно 50 m, а крајња дужина тунела је 370 m и 470 m. Профил ископа је 11,00 m ширине 
и 8,60 m висине. Регуларна конвергентна мјерења се користе за контролу понашања подграде тунела. Рад 
описује конструкцију и контролне мјере као дијелове јединствене процедуре потребне за достизање 
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оптималних резултата у изградњи тунела. 
Додијељено: 0 бодова 

2. Жарко Грујић, Игор Јокановић, „Класификација и категоризација државних путева-
компаративна анализа регулативе“, Зборник радова Грађевинског факултета 
Суботица, бр. 22, 2013, с. 159-171. 

Правилан развој и функционисање државе је немогуће успоставити без пратеће инфраструктуре. Путна 
мрежа, као један од елемената саобраћајне инфраструктуре, је директан показатељ степена развоја и као 
таква мора да има дефинисана правила под којима је власник (управљач) може ставити у употребу, али и 
правила намењена корисницима. 

Пошто је пут објекат који се обликује према потребама корисника и средине у којој се налази, 
истовремено и мењајући ту средину, уз себе веже широк спектар карактеристика по којима је могуће 
извршити поделу. Смисао поделе јесте да се у групе сврстају сви путни потези који имају исти утицај на 
глобални систем путна мрежа-развој државе. Због тога се у регулативи сваке државе дефинишу 
критеријуми по којима се врши процес класификације. 

За разлику од класификације где постоји више различитих подела, категоризација даје само једну. Ова 
подела произилази из истих критеријума који су коришћени у класификовању, с том разликом што се за 
категорисање посматра њихов појединачан утицај на саобраћајни, друштвени и економски сектор једне 
државе. 

У раду ће бити приказани начини класификације и категоризације путне мреже у неколико држава насталих 
распадом Југославије, те проведена њихова компаративна анализа, са циљем да се утврде сличности и 
разлике, као и последице по начин управљања, односно дефинисања приоритета код улагања средстава, 
одржавања, експлоатације и повезивања са суседним државама. 

Додијељено: 4 бода 

3. Zsolt Kovacs, Игор Јокановић, Драгана Зељић, Жарко Грујић, „Предлог уређења 
сервисно-услужних објеката на аутопутевима“, Пут и саобраћај, год. LXI, бр. 1, 
2015, с. 17-26. 

Сервисно-услужни објекти представљају саставни део мреже путева, омогућавајући сигурно и безбедно 
функционисање ове значајне компоненте копненог саобраћаја. Издвајају се садржаји намењени за 
безбедно функционисање самог аутопута и садржаји који пружају комфорније и безбедније путовање. 
Како би ови објекти представљали део целовитог и функционалног система потребно је поставити 
критеријуме и правила за избор њихових локација, дефинисати елементе за саобраћајно-техничко 
обликовање, а пре свега утврдити препоруке и евентуална типска решења у односу на услове који 
преовлађују на одређеној путној мрежи и њеном привредном и друштвеном окружењу. 

Додијељено: 3 бода 

Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа, члан 22, став 5. 

4. Игор Јокановић, Драгана Зељић, Жарко Грујић, „Техничка ревизија пословања и 
реализације пројеката у агенцијама за путеве“, Зборник радова 1. српског конгреса о 
путевима, Београд, Србија, 5-6.06.2014, Српско друштво за путеве, ЈП Путеви 
Србије, Београд, 2014, конгресни CD, с. 688-695. 

Техничка  ревизија  се  у  оквиру  пројеката  које  финансирају  међународне  финансијске  институције  
појавила  тек  у последњих десет  до петнаест  година као специфичан вид контроле током реализације 
инфраструктурних пројеката. При томе је значајан део ових активности усмерен на  супер-контролу 
квалитета изведених радова. Међутим, као посебан вид техничке контроле се појављује оцена 
ефективности, интегритета и транспарентности активности које обављају агенције за путеве.  Циљ овог 
посла је да омогући агенцијама за путеве, одговарајућим министарствима и влади, као и међународним 
финансијским институцијама које подржавају сектор путева да провере исправност улагања, управљачких 
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активности и подршке организацији управљања,  као  и  успостављање  система  за  откривање  
коруптивних  активности.  У  раду  се  приказују  основне  поставке техничке  ревизије  комплетног  
пословања  агенција  за  путеве  и  саме  реализације  пројеката,  односно  извршења  радова  у складу са 
техничким условима. 

Додијељено: 3 бода 

5. Мирјана Томичић-Торлаковић, Жарко Грујић, „Методе мјерења крутости 
колосјека“, Зборник радова међународне конференције Савремена достигнућа у 
грађевинарству, Суботица, 24-25.4.2014, Грађевински факултет Суботица, с. 887-
892. 

Правилном процјеном крутости колосјека могуће је утицати на продужење његовог животног вијека, као 
и временског пресјека и обима захвата које је потребно спровести у ту сврху. 

Квантификовање овог параметра обавља се успостављањем релације између аплицираног оптерећења и 
оствареног помјерања, као мјерљивих чинилаца.  

Описане методе мјерења крутости колосјека су подијељене према опсегу дионице коју могу да опслуже у 
једном свом радном циклусу. С тим у вези, издвојене су методе и комплексност апаратуре којом се 
мјерење обавља само у једном попречном пресјеку пруге, чиме су подаци везани само за уску зону око 
мјерног мјеста. Принцип рада се заснива на директном мјерењу помјерања геодетским инструментима. 
Потпунију слику могуће је постићи описаним методама континуалног мјерења крутости које свој рад 
заснивају  на вертикалном хармонијском осциловању покретне масе, мјерењу њеног убрзања и 
прерачунавању оствареног пређеног пута, што чини помјерање. 

У зависности од конструктивних рјешења уређаја, дефинисане су и специфичности њихове примјене у 
оквиру релевантних утицаја оптерећења и помјерања. 

Додијељено: 3 бода 

Реализован  национални  стручни  пројекат  у  својству  сарадника  на  пројекту, 
члан 22, став 12. 
6. Жарко Грујић члан тима за ревизију главног пројекта Индустријске зоне Подбрдо, 

општина Мркоњић Град 
Додијељено: 1 бод 

7. Жарко Грујић члан тима за ревизију главног пројекта шумског камионског пута 
Двострука косица – Велика косица дужине 3,4 km у ПЈ Клековача-Дринић  

Додијељено: 1 бод 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА прије посљедњег избора: 15  

 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

Стручни рад у часопису међународног значаја (са рецензијом), члан 22, став 3 

1. Igor Jokanovic, Zarko Grujic, Dragana Zeljic, „Implementation of designed speed in 
evaluation of road reconstruction options“, International journal of interdisciplinarity in 
theory and practice, No. 10, pp. 138-144, 2016. 

Main parameter to be applied at all stages of the design is driving speed since all the elements of the road depend 
on it,and all road users want to achieve the highest possible speed to reduce travel time. The value of one road or 
section fromthe aspect of driving dynamics is estimated on the basis of designed speed profile and free flow 
measurement of vehicles’velocity. Numerical indicators of dynamic homogeneity, resulting from statistical 
analysis of such profile are suitable toassess geometry elements of the alignment. Statistical analysis and numerical 
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indicators can also be conveniently used toevaluate achievements in road reconstruction design. 

Главни параметар који треба примијенити у свим фазама пројектовања је брзина вожње јер од ње зависе 
сви елементи пута, а сви учесници у саобраћају желе да постигну највећу могућу брзину како би умањили 
вријеме путовања. Вриједност једног пута или дионице са аспекта динамике вожње процјењује се на 
основу профила пројектоване брзине и мјерења брзине возила током слободног протока. Нумерички 
показатељи динамичке хомогености који су резултат статистичке анализе таквог профила погодни су за 
процјену геометријских елемената. Статистичка анализа и нумерички показатељи се такође могу лако 
користити за процјену достигнућа у реконструкцији путева. 

Додијељено: 4 бода 

2. Igor Jokanović, Bojana Grujić, Dragana Zeljić, Žarko Grujić, Mila Svilar, „Costs of 
performance based maintenance for local roads: Case study Albania“, Selected Scientific 
Papers - Journal of Civil Engineering, No. 2, pp. 71-78, 2017. 

The provision and maintenance of road infrastructure is a major global business, consequently it is essential that 
road maintenance services are provided in the most  cost effective manner. Without regular maintenance, roads can  
rapidly  fall  into  disrepair,  preventing  realization  of  the  longer  term  impacts  of  road  improvements  on 
development, such as increased agricultural production and growth in school enrollment, which is of particular 
importance for a network of local (access) roads. Inadequate local roads maintenance in Albania is proposed to be 
solved by implementing performance based maintenance approach for which the costing exercise is presented 
within the paper. 

Обезбјеђивање и одржавање путне инфраструктуре је главни глобални посао, па је стога битно да се услуге 
одржавања путева пружају на најисплативији начин. Без редовног одржавања путеви могу брзо да нестану, 
спречавајући остваривање дугорочних утицаја побољшања путева на развој, попут повећане 
пољопривредне производње и повећања уписа у школу, што је од посебног значаја за мрежу локалних 
(приступних) путева. Предлаже се да се неадекватно одржавање локалних путева у Албанији ријеши 
примјеном приступа одржавања који се заснива на перформансама, а за који је обрачун трошкова 
представљен у раду. 

Додијељено: 0,5х4=2 бода 

3. Bojana Grujić, Igor Jokanović, Žarko Grujić, Dragana Zeljić, „Numerical modelling of the 
reinforced concrete influence on a combined system of tunnel support“, Selected Scientific 
Papers - Journal of Civil Engineering, No. 2, pp. 63-70, 2017. 

The  paper presents  the  experimental,  laboratory  determined  rheological-dynamic  analysis  of  the  properties  
of fiber  reinforced  concrete,  which  was  then  utilized  to  show  nonlinear  analysis  of  combined  system  of  
tunnel support structure. According to the performed experiments and calculations, different processes of 
destructive behavior  of  tunnel  lining  were  simulated  in  combination  with  elastic  and  elastic-plastic  behavior  
of  materials taking into account the tunnel loading, the interaction between the fiber reinforced concrete and soil, 
as well as the interaction between the fiber reinforced concrete and the inner lining of the tunnel. 

У раду је приказана експериментална, лабораторијски одређена реолошко-динамичка анализа својстава 
влакана армираног бетона, која је затим коришћена да се прикаже нелинеарна анализа комбинованог 
система потпорне структуре тунела. Према изведеним експериментима и прорачунима, симулирани су 
различити процеси деструктивног понашања тунела у комбинацији са еластичним и еластично-пластичним 
понашањем материјала узимајући у обзир оптерећење тунела, интеракцију бетона ојачаног влакнима и тла, 
као и интеракција између влакнастог бетона и унутрашње облоге тунела. 

Додијељено: 0,75х4=3 бода 

Стручни рад у часопису националног значаја (с рецензијом), члан 22, став 4 

4. Игор Јокановић, Драгана Зељић, Жарко Грујић, Бојана Грујић, Подобност 
природних стенских материјала у Босни и Херцеговини за грађење коловозних 
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конструкција, Зборник радова Грађевинског факултета Суботица, Бр. 28, с. 91-100, 
2015. 

Данас,  пратећи  максималну  еволуцију  транспорта  друмским  саобраћајницама, постоји  велика  потреба  
за  коришћењем  само  најквалитетнијих  материјала  за  изградњу савремених путева. Сви ти материјали 
се налазе око нас, али их је потребно на прави начин искористити, што претпоставља и познавање њихових 
својстава и предвиђање понашања у готовим конструкцијама.  У Босни и Херцеговини постоји довољно 
капацитета за добијање камених  агрегата  ради  производње  свих  слојева  коловозних  конструкција.  У  
раду  се приказује  процедура и дефинишу основна испитивања стенских материјала  како би се доказала 
њихова употребљивост  за изградњу коловозних конструкција у Босни и Херцеговини.  Даје се  кратак  
осврт  на  основне геолошке  карактеристике  овог  простора,  те  наводе  и описују каменоломи  највећег 
капацитета. Главни циљ рада је да се утврди да ли су материјали који се  могу  експлоатисати  на  простору  
Босне  и  Херцеговине  довољно  квалитетни  да  би  се користили  за  грађење  коловозних  конструкција,  
као  и  где  и  на  који  начин  се  исти  могу употребити. 

Додијељено: 0,75х2=1,5 бодова 

5. Бојана Грујић, Жарко Грујић, Саша Татар, „Геотехнички проблеми усљед дејства 
подземних вода“, Зборник радова Грађевинског факултета Суботица, Бр. 29, с. 51-
58, 2016. 

Полазећи од основног погледа на главни проблем који настаје усљед хидро-геомеханичких  процеса,  
посебно  покретачке  силе  која  је  изазвана  промјеном притиска у подземној води у овом раду ће се дати 
приказ процјене напрезања и деформације у тлу (тло и стијена). Рјешење представљају комбинације 
система једначина тла и протока подземних вода и насталих геотехничких напрезања или проблема који се 
јављају у тлу. У раду ће се описати проблем слијегања тла због црпљења  воде  у  отвореном  коп-подручју  
и  проблеми  процјене  процједне  снаге  у засићеним или незасићеним лошим материјалима. 

Додијељено: 2 бода 

6. Игор Јокановић, Жарко Грујић, Драгана Зељић, „Предлог реконструкције једне 
приступне улице у Суботици“, Зборник радова Грађевинског факултета Суботица, 
Бр. 29, с. 59-68, 2016. 

Зоне стамбене и пословне изградње, поготово ако се налазе у већ изграђеним, практично наслеђеним, 
деловима градских средина, поседују велики број ограничења у које је потребно уклопити саобраћајне 
комуникације. Првенствени значај у таквим условима се даје  обезбеђењу  прилаза  објектима и паркинг 
просторима, као и интеракцији моторних возила, пешака и бициклиста. Програмски показатељи, као што 
су нпр. средња брзина возила, проток, ниво услуге и др, губе свој смисао, па чак постају и непожељне појаве 
које се кроз планерске и пројектантске поступке морају свести на прихватљив ниво. У раду ће на основу 
анализе програмских услова и просторних могућности бити приказан предлог реконструкције улице Петра 
Драпшина у централној градској зони Суботице. 

Додијељено: 2 бода 

7. Игор Јокановић, Микета Лукић, Мила Свилар, Жарко Грујић, Драгана Зељић, 
„Идејни пројекат реконструкције приступне улице Драгише Мишовића у Чачку“, 
Зборник радова Грађевинског факултета Суботица, Бр. 31, с. 33-47, 2017. 

Улице  заузимају  око  20% укупне  површине  градова  и  пред-стављају  најважнију  и  најприсутнију 
форму  јавног  простора,  али  се  све више  своде  на  проводнике  за кретање возила. Зато постоји потреба 
да се улицама врати стари дух и да се посматрају као места на којима људи ходају,  разговарају,  возе  
бицикле, купују  и  обављају  функције  од кључног значаја за живот градова. У раду се приказује предлог 
реконст-рукције  приступне  улице  Драгише Мишовића  у  Чачку,  са  посебним нагласком  на  обезбеђење  
простора за све кориснике. 

Додијељено: 0,5х2=1 бод 

8. Жарко Грујић, Игор Јокановић, Владимир Ђорђић, Драган Топић, „Концепт друмске 
мреже у централној зони града Бања Лука“, Пут и саобраћај, год. LXV, бр. 4, 2019, 
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стручни рад, с. 11-16 
Централна  зона  града  представља  највећу  групу  циљева  кретања  и  као таква  привлачи  велику  
количину  дневних  миграција.  Основна  идеја одрживе  урбане  мобилности  је  да  се  кроз  дестимулацију  
индивидуалног моторизованог саобраћаја, обезбиједи квалитетнији простор за пјешаке и бициклисте као 
носиоце одрживог начина кретања. Чланак приказује једно виђење  организације  градске  друмске  мреже  
са  циљем  постизања одрживости система у централној градској зони Бањалуке. 

Додијељено: 0,75х2=1,5 бодoва 

Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа, члан 22, став 5. 

9. Жарко Грујић, Игор Јокановић, Драгана Зељић, Бојана Грујић, „Заштита друмских 
саобраћајница у условима спољашњих деструктивних утицаја“, Зборник радова 
другог српског конгреса о путевима, Београд, Јун, 2016, Српско друштво за путеве 
„Via-Vita“, ЈП Путеви Србије, с. 392-400. 

Безбједност  друмског  саобраћаја подразумијева  примјену  техничких  мјера  којима  се усклађују 
међусобни односи учесника у одговарајућим условима возне динамике и проходности. Интензивни утицаји 
без изражене законитости дјеловања у дужем временском периоду, којима се значајно деградира или 
потпуно уништава друмска саобраћајница, не спадају у наведну категорију димензионисања према 
условима  динамике.  Намјером  изазвани  инциденти  на  критичним тачкама друмске саобраћајнице  
(терористички  напад),  дејство  пожара  у  маневарски  ограниченом  простору,  неправилно управљање 
различитим видовима превозних средстава су могући деструктивни узрочници. Пројектовање и контрола 
саобраћајне инфраструктуре  у  поменутом  окружењу  захтијева  приступ  који  обједињује  дизајн,  
техничку  функционалност  и  психолошки прихватљива рјешења од стране корисника. Према интензитету 
потенцијалне штете се одређује и ниво заштите објекта, а тиме и обим улагања. 

Додијељено: 0,75х3=2,25 бодова 

10. I. Jokanovic, Z. Grujic, D. Zeljic, „Designed Speed Concept in Road Reconstruction - Case 
Study Regional Road in Bosnia and Herzegovina“, Proceedings of the 2nd International 
Conference on Engineering Sciences and Technologies, Tatranske Matliare, Slovak 
Republic, June 29-July 1, 2016, Faculty of Civil Engineering, Technical University in 
Kosice, Slovak Republic and University of Miskolc, Hungary, paper No. 06   

The primary desire of all road users is to achieve as high speed as it is possible because it reduces travel time. At 
the same time, the driving speed is the main parameter to be applied at all stages of the design since all the elements 
of the road depend on it. In order to reach the definite opinion about characteristics of driving dynamics for certain 
road sectors or entire section, one needs to perform a comparative analysis on the basis of designed speed profile 
and velocity measurements in free flow. Furthermore, compliance rate of applied geometry elements is being 
checked, followed by necessary adjustments of alignment elements. This check-up is based on numerical indicators 
of dynamic homogeneity determined by statistical analysis of the resulting designed speed profile. The paper 
presents an analysis of the designed speed for reconstruction options of a regional road section in Bosnia and 
Herzegovina. 
Примарна жеља свих учесника у саобраћају је да постигну што већу брзину јер смањује вријеме путовања. 
У исто вријеме брзина вожње је главни параметар који се примјењује у свим фазама пројектовања, јер сви 
елементи пута зависе од њега. Да би се достигло дефинитивно мишљење о карактеристикама возне 
динамике за одређене секторе пута или читаву дионицу, потребно је извршити упоредну анализу на основу 
профила пројектне брзине и брзине у слободном протоку. Надаље, провјерава се стопа усклађености 
примијењених геометријских елемената, након чега слиједе потребна прилагођавања елемената. Ова 
провјера заснива се на нумеричким показатељима динамичке хомогености утврђене статистичком 
анализом резултираног профила пројектне брзине. У раду је приказана анализа предвиђене брзине за 
могућности обнове регионалног одсјека пута у Босни и Херцеговини. 

Додијељено: 3 бода 

11. Игор Јокановић, Бојана Грујић, Драгана Зељић, Мила Свилар, Жарко Грујић, 
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„Угрожавање и заштита тла код пројеката саобраћајница: припрема, извођење, 
експлоатација”, Зборник радова Седмог научно-стручног симпозијума GEO-EXPO 
2017 Геотехника, саобраћајнице, рудници и заштита околине, Сарајево, Босна и 
Херцеговина, 26-27.10.2017, Друштво за геотехнику у БиХ, с. 37-44. 

Саобраћајница, као јавно добро, са својим јасно дефинисаним функцијама, представља специфичан 
континуалан објекат у простору, који по обиму и разноликости утицаја на животну средину неизбежно 
захтева њихово укључивање и разматрање у свим фазама животног циклуса. Разматрање утицаја везаних 
за тло је нераздвојно повезано са низом других утицаја који се појављују у домену вода, пејзажа, флоре и 
фауне. Ово намеће обавезу да се за сваки конкретан случај истражи велики број могућих утицаја који се 
могу систематизовати у две основне групе: деградација тла и загађење тла. У раду се приказује третман 
наведених утицаја кроз припрему пројеката саобраћајне инфраструктуре, те начини управљања 
активностима током физичке реализације пројекта и њихове касније експлоатације. 

Додијељено: 0,5х3=1,5 бодова 
12. Igor Jokanović, Bojana Grujić,  Dragana Zeljić, Žarko Grujić, Mila Svilar, „Costs of 

performance based maintenance for unpaved local roads: Case study Albania“, Proceedings 
of the 5th International Conference on Road and Rail Infrastructure, Zadar, Croatia, May 
17-19, 2018, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, p. 1001-1007. 

Without regular maintenance, unpaved roads can rapidly fall into disrepair, preventing realization of the longer 
term impacts of road improvements on development, such as increased agricultural production and growth in school 
enrollment, which is of particular importance for a network of local (access) roads. Inadequate unpaved local roads 
maintenance in Albania is proposed to be solved by implementing performance based maintenance approach for 
which the costing exercise is presented within the paper. 

Без редовног одржавања неасфалтирани путеви могу брзо да нестану, спречавајући реализацију 
дугорочних утицаја побољшања путева на развој, попут повећане пољопривредне производње и повећања 
уписа у школу, што је од посебног значаја за мрежу локалних (приступних) путева. Предлаже се да се 
неадекватно одржавање неасфалтираних локалних путева у Албанији ријеши примјеном приступа 
одржавања који се заснива на перформансама, а за који је обрачун трошкова представљен у раду. 

Додијељено: 0,5х3=1,5 бодова 
13. Igor Jokanović, Bojana Grujić, Mila Svilar, Žarko Grujić, „Climate and natural disasters 

vulnerability and resilience: have we forgotten or omitted somethnig?“, Zbornik radova 
Osmog naučno-stručnog simpozijuma GEO-EXPO 2018 Geotehnika, stijenska masa, 
rudarstvo, geo-okolinsko i građevinsko inženjerstvo, Neum, Bosna i Hercegovina, 18-
19.10.2018, Društvo za geotehniku u BiH, s. 67-75. 

Each country in the world is subject to natural hazards such as earthquakes, flooding, landslides, snowfall, drought. 
The frequency and magnitude of these events are projected to increase as a result of climate change, making 
infrastructure damage and travel disruption more likely and ultimately affecting the countries’ economic activities and 
development. In recent years, it has become very common to conduct analyzes and studies related to this problem 
resulting in certain assessments, strategies and technical solutions. On the other hand, engineers of technical 
profession, primarily engineering-geology, geotechnical and  civil engineers, are studying methods for designing, 
accommodating and protecting the infrastructure in accordance with certain phenomena that can occur in a natural 
environment. The paper discusses the issue of vulnerability and resilience of traffic infrastructure and remind the 
profession on the geotechnical issues and measures that it tends to forget or omit at both strategic or implementation 
levels. 

Свака земља у свијету је подложна природним опасностима попут земљотреса, поплава, клизишта, 
сњежних падавина и суша. Предвиђа се да ће се учесталост и јачина ових догађаја повећавати као 
посљедица климатских промјена, што би чешће доводило до оштећења инфраструктуре и поремећаја у 
путовањима и на крају утицало на привредне активности и развој земаља. Спровођење анализа и студија 
везаних за овај проблем је последњих година постало веома често резултирајући одређеним процјенама 
стратегијама и техничким рјешењима. С друге стране, инжењери техничке струке, првенствено инжењери 
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из области инжењерске геологије, геотехнике и грађевинарства, проучавају методе пројектовања, 
усклађивања и заштите инфраструктуре у складу са одређеним појавама које могу настати у одређеном 
окружењу. Рад разматра питање повредљивости и отпорности саобраћајне инфраструктуре и подсјећа 
струку на геотехничка питања и мјере које иста тежи да заборави или изостави како на стратешком, тако и 
на нивоу примјене. 

Додијељено: 0,75х3=2,25 бодова 
14. Bojana Grujić, Igor Jokanović, Sabid Zekan, Mila Svilar, Žarko Grujić, „Modeling of 

mechanically stabilized earth retaining walls and their dynamic analysis“, Zbornik radova 
Osmog naučno-stručnog simpozijuma GEO-EXPO 2018 Geotehnika, stijenska masa, 
rudarstvo, geo-okolinsko i građevinsko inženjerstvo, Neum, Bosna i Hercegovina, 18-
19.10.2018, Društvo za geotehniku u BiH s. 162-168. 

Geotechnical structures are an integral part and important part of infrastructure systems,  in all countries around 
the world, and their application and existence is highly justified from the economic aspect. The availability of 
materials from which earth retaining walls are build gives them great advantage over other types of suporting 
structures. On the other hand, the intensity and frequency of natural disasters, such as earthquakes floods, and other 
hazards, are constantly increasing throughout the world, affecting the life span of earth retaining walls. Seismic 
hazard mitigation problem has become increasingly difficult for engineers due to complex infrastructural systems 
and at the same time for earth retaining walls. Devastating events such as earthquakes indicate the need for a new 
aproach to mitigating  the  seismic   hazard for  the  civil  infrastructure  system,   in  particular  geotechnical 
structures. Bosnia and Herzegovina is now in the phase of extensive new construction and improvement of existing 
transport infrastructure, where mechanically and chemically stabilized earth retaining walls began to be used during 
the works. In this regard, the proposed paper covers very important research field for Bosnia and Herzegovina and 
whole region. Through this paper two main issues are analyzed: 

i) Modeling of mechanically and chemically stabilized earth retaining wals and 
ii) Dynamic behavior of modeled selected walls. 

Геотехничке структуре су саставни дио и важан дио инфраструктурних система, у свим земљама широм 
свијета, и њихова примена и постојање је високо оправдано са економског аспекта. Доступност материјала 
од којих су изграђени земљани потпорни зидови даје им велику предност у односу на друге врсте носивих 
конструкција. С друге стране, интензитет и учесталост природних катастрофа, попут земљотреса, поплава 
и других опасности, у свијету непрестано расту, што утиче на животни вијек земљаних зидова. Проблем 
смањења сеизмичких опасности постаје значајно тежи за инжењере због сложености инфраструктурних 
система и истовремено и за земљане потпорне зидове. Разарајући утицаји попут земљотреса указују на 
потребу новог приступа ублажавању сеизмичке опасности за систем грађевинске инфраструктуре, посебно 
геотехничких конструкција. Босна и Херцеговина је сада у фази опсежне изградње нове и побољшања 
постојеће саобраћајне инфраструктуре, гдје су се током радова почели користити механички и хемијски 
стабилизовани земљани потпорни зидови. С тим у вези, предложени рад покрива веома важно 
истраживачко поље за Босну и Херцеговину и цијели регион. Кроз овај рад анализирају се два главна 
питања: 

i) Моделовање механички и хемијски стабилизованих потпорних зидова 
ii) Динамичко понашање моделованих зидова 

Додијељено: 0,5х3=1,5 бодова 

Рад у зборнику радова са националног стручног скупа, члан 22, став 6. 

15. Игор Јокановић, Драгана Зељић, Жарко Грујић, „Стратешко истраживање утицаја 
развоја мреже аутопутева у Републици Српској“, Зборник радова Петог БиХ конгреса 
о цестама, Сарајево, Септембар, 2016, Удружење консултаната инжењера БиХ, 29-
30. с. 102-115. 

Данас је стратешка студија утицаја политика, планова и програма прихваћена у многим земљама као метод 
који подржава процес доношења одлука са становишта заштите животне средине и одрживог развоја. Као 
таква, стратешка студија се проводи за планове и програме који између осталог обухватају и област 
саобраћаја. Аутопутна мрежа у Републици Српској је третирана кроз више планских и програмских 
докумената од којих је свакако најзначајнији Просторни план Републике Српске. Истовремено је у 
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посљедњих неколико година дошло и до реализације појединих сегмената планиране мреже. Међутим, и 
поред реализације појединачних процјена утицаја за одређене дионице, испуштена је почетна шанса 
усмјеравања истраживања и оцјене да ли мрежа аутопутева и брзих путева може имати негативан утицај на 
животну средину и друштво, уз истовремено неизбјежну анализу позитивних ефеката. У раду се приказује 
кратка стратешка анализа за планирану мрежу са описима потенцијала и главних карактеристика подручја, 
односно просторних цјелина кроз које планирана мрежа треба да прође, уз препознавање и општу оцјену 
могућих утицаја на животну средину, те указује на даље кораке потребних анализа. 

Додијељено: 2 бодa 

Реализован  национални  стручни  пројекат  у  својству  сарадника  на  пројекту, члан 22, 
став 12. 

16. Жарко Грујић члан тима за израду техничке документације главног пројекта 
Реконструкције и пренамјене куће Бранка Ћопића у Хашанима.  

Достављена потврда. 
Додијељено: 1 бод 

17. Жарко Грујић члан тима за израду техничке документације главног пројекта вањског 
уређења зграде Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у 
Бањој Луци 

Достављена потврда. 
Додијељено: 1 бод 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе 
повећању угледа Универзитета (навести), члан22., став 22. 

18. Жарко Грујић члан комисије за самоевалуацију I циклуса студијског програма 
Грађевинарство, 2018.  

Достављена потврда. 
Додијељено: 2 бода 

19. Жарко Грујић замјеник предсједника комисије за самоевалуацију II циклуса 
студијског програма Грађевинарство, 2019.    

Достављена потврда. 
Додијељено: 2 бода 

20. Учешће у организацији округлог стола "Сеизмичка активност бањалучке регије - 
Приближавање еврокодовима", 24.12.2019, чланoви организационог одбора: Малина 
Чворо - предсједник, Александар Борковић, Гордана Броћета, Радомир Цвијић, 
Младен Слијепчевић, Радован Вукомановић, Дијана Мајсторовић, Марина 
Латиновић, Сњежана Миловановић, Жарко Грујић, Игор Кувач 

Достављена потврда. 
Додијељено: 2 бода 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА послије посљедњег избора: 39  

 
е) Вредновање наставничких способности, Члан 25. 

Кандидат је приложио сљедеће анкете вредновања наставничких способности на СП 
Грађевинарство 
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Предмет Академска година Просјечна    оцјена 
Путеви 2019/20 4,44 

Пројектовање путева 2018/19 4,73 

Пројектовање жељезница 2018/19 4,73 

Доњи строј саобраћајница 2018/19 4,73 

Путеви 2018/19 4,38 

Жељезнице 2018/19 4,67 

Пројектовање путева 2017/18 4,70 

Пројектовање жељезница 2017/18 4,64 

Доњи строј саобраћајница 2017/18 4,70 

Путеви 2017/18 4,30 

Жељезнице 2017/18 4,56 

Градске саобраћајнице 2017/18 4,52 

Просјечна оцјена вредновања анкета 4.59 
Додијељено: 10 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 10 

 
 
Рекапитулација 

 
 

Бодови прије 
посљедњег 

избора 

Бодови послије 
посљедњег 

избора 

Бодови од просјечне оцјене са I и II циклуса  94,20 94,20 

Научна дјелатност (Члан 19.) 6,25 11,50 

Образовна дјелатност (Члан 21.) - - 

Стручна дјелатност (Члан 22.) 15 39,00 

Вредновање наставничких способности (Члан 
25.) 45.00 10.00 

Укупан број бодова: 160,45 154,70 
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III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 
 

На основу одлуке Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-
геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци број 14/3./20, од 21.04.2020. године, 
именована је Комисија за писање Извјештаја за избор у звање сарадника, за ужу научну 
област Саобраћајнице, на студијском програму Грађевинарство. 

На Конкурс за сарадника на ужу научну област Саобраћајнице, на студијском 
програму Грађевинарство на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету 
Универзитета у Бањој Луци, објављен  20.05.2020. године у дневном листу „Глас Српске“, 
пријавило се двоје кандидата, те је према ближим условима које прописује Правилник о 
поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, 
прописаним Члановима 19, 21, 22, 23, 25. и 26. формирана сљедећа ранг листа кандидата: 

1. Драгана Зељић, дипл. инж. грађ. – 180,20 бодова 
2. Жарко Грујић, дипл. инж. грађ. – 154,70 бодова 
Увидом у документацију Комисија је установила да су кандидати доставили 

неопходне документе предвиђене Конкурсом, те да испуњавају све законске услове за 
избор у звање вишег асистента према Закону о високом образовању Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске" број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13). Оба 
кандидата су запослена на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету 
Универзитета у Бањој Луци. 

Први кандидат, Драгана Зељић, има укупно 180,20 бодова. Од тога је 23,25 бодова 
остварено на основу научне дјелатности према Члану 19, и то на основу објављених 7 
(седам) радова из уже научне области за коју је расписан Конкурс, те учешћа у једном 
међународном пројекту. У оквиру образовне дјелатности, остварено је 6,6 бодова кроз 
рецензирани уџбеник и учешће на међународном курсу. На основу стручне дјелатности 
према Члану 22. кандидат је освојио 55,75 бодова, кроз објављених 14 (четрнаест) радова 
као и остале професионалне активности које које доприносе повећању угледа 
Универзитета. Претходним радом на факултету, оцијењеним кроз вредновање 
наставничких способности и дефинисаним Чланом 25, остварено је 8 бодова. Кандидат је 
на основним студијама, према старом наставном плану и програму, остварио 300 ЕЦТС 
бодова са просјечном оцјеном 8,66.  Тренутно је студент академских докторских студија 
грађевинарства на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. 

Други кандидат, Жарко Грујић, има укупно 155,70 бодова. Од тога је 11,50 бодова 
остварено на основу научне дјелатности према Члану 19, гдје је објављено 5 (пет) радова 
из уже научне области за коју је расписан Конкурс. Према Члану 22. из стручне 
дјелатности кандидат је остварио 39 бодова објављивањем 15 (петнаест) стручних радова, 
учешћем у пројектима чији је носилац био Архитектонско-грађевинско-геодетски 
факултет, те такође учешћем у осталим активностима које доприносе повећању угледа 
Универзитета. Претходни рад на факултету, дефинисан Чланом 25,  оцијењен је кроз 
вредновање наставничких способности чиме је остварено 10 бодова. На основним 
студијима, према старом наставном плану и програму, остварио је 300 ЕCTS са 
просјечном оцјеном 9,42. Тренутно је студент академских докторских студија 
грађевинарства на Грађевинском факултету Универзитета у Београду.  

Анализирајући достављени конкурсни материјал, на основу увида у образовни, 
научни и стручни рад кандидата и на бази напријед наведених чињеница, Комисија 
једногласно закључује да кандидати Драгана Зељић дипл. инж. грађ. и Жарко Грујић 




