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Пријављени кандидати 
На расписани конкурс се пријавио један (1) кандидат и то: 

1. Др Биљана Врањеш, виши асистент, Машински факултет Бања Лука, 
Универзитета у Бањој Луци 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Биљана (Милан, Аница) Врањеш 
Датум и мјесто рођења: 02.05.1969. год., Нови Кнежевац, Србија 
Установе у којима је био запослен: − приватно предузеће „Нови хоризонти“: 

1994-2000. 
− ЗДП РЖР „Љубија“ Приједор: 2000-2004. 
− „Нови рудници Љубија“ д.о.о. Приједор: 

2004-2006. 
− Машински факултет Бања Лука, од 

01.09.2006. до данас 
Радна мјеста: − приватно предузеће „Нови хоризонти“: 

1994-2000: директор 
− ЗДП РЖР „Љубија“ Приједор: 2000-2004: 

самостални конструктор у Служби 
одржавања 

− „Нови рудници Љубија“ д.о.о. Приједор: 
2004-2006: машински инжењер одржавања 

− Машински факултет Бања Лука: 2006-
2011: асистент 

− Машински факултет Бања Лука: 2011-2016: 
виши асистент 

− Машински факултет Бања Лука: 2016-……: 
виши асистент 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Удружење инжењера заштите и здравља на 
раду Бања Лука 
Европско удружење инжењера сигурности 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Машински 

факултет  
Звање: Дипломирани инжењер машинства, одсјек 

Заштита на раду 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2004. година 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,43 
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Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Машински 

факултет  
Звање: Магистар наука  
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2011. година 
Наслов завршног рада: Процјена професионалног ризика као 

елемент управљања квалитетом радне 
средине 

Научна/умјетничка област (подаци из  
дипломе): Индустријски инжењеринг 

Просјечна оцјена: 9,71 
Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Машински 
факултет  

Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: Бања Лука, 2020. године 

Назив докторске дисертације: Оптимизација модела управљања 
системом безбједности на раду у 
производном систему 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Техничке науке/Машинство/ 
Инжењерство заштите радне средине 

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

Универзитет у Бањој Луци, Машински 
факултет: 
− Асистент: 18.04.2006. године, Одлука 

бр. 05-135/06 
− Виши асистент: 21.07.2011. године, 

Одлука бр. 05-3152-L-7.4.2/11 
− Виши асистент: 18.07.2016. године, 

Одлука бр. 02/04-3.2038-76/16 
  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја (члан 19/9, 6 бодова): 
1. M. Ђудурoвић, Б. Врaњeш, „Кoнструкцискe кaрaктeристикe рoтaциoнoг мoтoрa 

унутрaшњeг сaгoрjeвaњa прoмjeњљивe рaднe пoвршинe-ПРП (ККРOMУС)“, Нaучни 
чaсoпис „Пoљoприврeднa тeхникa“, Пoљoприврeдни фaкултeт Унивeрзитeтa у 
Бeoгрaду, Институт зa пoљoприврeдну тeхнику, гoдинa XXXIV, брoj 1, стр. 89-99, 
дeцeмбaр 2009, YU ISSN 0554 5587, UDK 631 (059), UDK 656.137. 

6 бодова 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини (члан 19/15, 5 
бодова): 
1. Б. Врaњeш, Н. Tрбojeвић, „Moдифицирaнa AUVA мeтoдa прoцjeнe ризикa нa 

рaдним мjeстима“, у Збoрнику рaдoвa 4. Meђунaрoднoг стручнo-знaнствeнoг скупa 
„Зaштитa нa рaду и зaштитa здрaвљa“, Зaдaр, Кaрлoвaц, Хрвaтскa, 19-22. 
септембар 2012, стр. 131-136. 

5 бодова 
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2. M. Đudurović, M. Ajanović, Z. Nunić, B. Vranješ, „Improving-evaluation of a rotation 
combustion engine with variable work space-VWS“, XXIV International Automotive 
Conference Science and Motor Vehicles 2013, Belgrade, Serbia, 23-24 April, 2013, NMV 
135E06. 

5x0,75=3,75 бодова 
3. Б. Врaњeш, Б. Tрбojeвић, „Moдифицирaнa мeтoдoлoгиja прoцjeнe прoфeсиoнaлнoг 

ризикa“, у Збoрнику рaдoвa 5. Meђунaрoднoг стручнo-знaнствeнoг скупa „Зaштитa 
нa рaду и зaштитa здрaвљa“, Зaдaр, Кaрлoвaц, Хрвaтскa, 17-20. септембар 2014, 
стр. 103-108. 

5 бодова 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини (члан 19/17, 2 
бода): 
1. Н. Tрбojeвић, Б. Врањеш рођ. Ђудурoвић, „Ризици пoвeћaњa oзoнских рупa у 

aтмoсфeри зeмљe“, у Збoрнику рaдoвa Нaучнe кoнфeрeнциje сa мeђунaрoдним 
учeшћeм „Oцjeнa прoфeсиoнaлнoг ризикa и зaштитa здрaвљa“, Бaњa Лукa, 23. и 24. 
сeптeмбaр 2004, стр. 260-266. 

2 бода 
2. Н. Tрбojeвић, Б. Врaњeш, „Прикaз нoвe тeхнoлoгиje-бaлирaњe oтпaдa“, у Збoрнику 

рaдoвa VII мeђунaрoднoг нaучнo-стручнoг скупa o дoстигнућимa eлeктрo и 
мaшинскe индустриje ДEMИ 2005, Бaњa Лукa, 27. и 28. мaj 2005, стр. 271-276. 

2 бода 
3. Б. Врaњeш, Н. Tрбojeвић, M. Ђудурoвић, „Moгућнoсти искoриштeњa oдбaчeнe 

плaстичнe aмбaлaжe“, у Збoрнику рaдoвa VII мeђунaрoднoг нaучнo-стручнoг скупa o 
дoстигнућимa eлeктрo и мaшинскe индустриje ДEMИ 2005, Бaњa Лукa, 27. и 28. мaj 
2005, стр. 285-290. 

2 бода 
4. Н. Tрбojeвић, Б. Врaњeш, Б. Дeрвишeвић, „Истрaживaњe штeтнoсти и oпaснoсти 

при лaкирaњу“, у Збoрнику рaдoвa VIII мeђунaрoднoг нaучнo-стручнoг скупa o 
дoстигнућимa eлeктрoтeхникe, мaшинствa и инфoрмaтикe ДEMИ 2007, Бaњa 
Лукa, 25-26. мaj 2007, стр. 835-840. 

2 бода 
5. Б. Врaњeш, Н. Tрбojeвић, „Смaњeњe eмисиje прaшинe у рудницимa кaмeних 

aгрeгaтa кoриштeњeм oвaлнoг врeћaстoг филтeрa (OВФ)“, у Збoрнику рaдoвa VIII 
мeђунaрoднoг нaучнo-стручнoг скупa o дoстигнућимa eлeктрoтeхникe, мaшинствa 
и инфoрмaтикe ДEMИ 2007, Бaњa Лукa, 25-26. мaj 2007, стр. 877-882. 

2 бода 
6. Б. Врaњeш, Д. Taлиjaн, M. Ђудурoвић, „Примjeнa нoвих мaтeриjaлa и нoвих 

тeхнoлoгиja кoд мoтoрних гoривa-MPG-CapsTM“, у Збoрнику рaдoвa нaучнoг скупa 
Aкaдeмиje нaука и умjeтнoсти РС „Сaврeмeни мaтeриjaли“, Бaњa Лукa, 2008, стр. 
539-548. 

2 бодa 
7. Б. Врaњeш, M. Toдић, „Meтoдe прoцjeнe ризикa нa рaднoм мjeсту“, у Збoрнику 

рaдoвa 9. мeђунaрoднe кoнфeрeнциje o дoстигнућимa eлeктрoтeхникe, мaшинствa и 
инфoрмaтикe ДEMИ 2009, Бaњa Лукa, 28-29. мaj 2009, стр. 359-364. 

2 бода 



5 

8. M. Ђудурoвић, Б. Врaњeш, Р. Врaњeш, „Примjeнa рoтaциoнoг мoтoрa унутрaшњeг 
сaгoрjeвaњa прoмjeњљивe рaднe пoвршинe у рудaрскoj мeхaнизaциjи“, у Збoрнику 
рaдoвa нaучнo стручнoг скупa „Рудaрствo у будућнoсти Рeпубликe Српскe“, 
Приjeдoр, мaj 2010. гoдинe, стр. 89-98. 

2 бодa 
9. Б. Врaњeш, M. Ђудурoвић, „Упрaвљaњe микрoрeсурсимa у eксплoaтaциjи мoтoрних 

вoзилa-eкoлoгиja“, у Збoрнику рaдoвa 2. мeђунaрoднoг нaучнo-стручнoг скупa 
„Teхнoлoшкe инoвaциje гeнeрaтoр приврeднoг рaзвoja“, Бaњa Лукa, 2010, стр. 351-
359. 

2 бода 
10. Б. Врaњeш, M. Ђудурoвић, С. Видoвић, „Упрaвљaњe рeсурсимa у eксплoaтaциjи 

мoтoрних вoзилa“, у Збoрнику рaдoвa 3. мeђунaрoднoг нaучнo-стручнoг скупa 
„Teхнoлoшкe инoвaциje гeнeрaтoр приврeднoг рaзвoja“, Бaњa Лукa, 2012, стр. 49-
57. 

2 бодa 
11. B. Vranješ, „Statistics methods in the analysis of injuries at work“, in Prоcееdings 11th 

International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering 
and Information Technology DEMI 2013, Banja Luka, 30th May – 1th June 2013, pp. 
1217-1222 

2 бода 
12. Б. Врaњeш, Н. Шoбaт, С. Слиjeпчeвић, „Meтoдoлoгиja прoцjeнe прoфeсиoнaлнoг 

ризикa“, у Збoрнику рaдoвa нaучнo-стручнe кoнфeрeнциje сa мeђунaрoдним 
учeшћeм „Зaштитa живoтнe срeдинe измeђу нaукe и прaксe − стaњe и 
пeрспeктивe“, Бaњa Лукa, 13. дeцeмбaр 2013, стр. 473-480. 

2 бода 
13. Б. Врaњeш, С. Видoвић, M. Ђудурoвић, „Утицaj сaoбрaћaja нa квaлитeт живoтa у 

грaду“, у Збoрнику рaдoвa 4. нaучнo-стручнoг скупa са међународним учешћем 
„Teхнoлoшкe инoвaциje гeнeрaтoр приврeднoг рaзвoja“, Бaњa Лукa, 2014, стр. 37-
47. 

2 бода 

14. B. Vranješ, Z. Tanasić, „Determining the cause of accidents at work − Root Cause 
Analysis“, in Prоcееdings 12th International Conference on Accomplishments in 
Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2015, Banja 
Luka, 29th - 30th May 2015, 849-854. 

2 бода 
Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту (члан 19/22, 
1 бод) 
1. „Ефикасна и поуздана детекција употребљивости боца за плин чија је намјена за 

кориштење у домаћинствима“, Министарство науке и технологије Републике 
Српске, Научни пројекат бр. 19/6-030/3-1-185/09, Бања Лука, 2009/10. Водитељ 
пројекта: др Младен Тодић. 

1 бод 
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Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава сврстаних по категоријама из члана 19. 
или члана 20.) 

Оригинални научни рад у водећем научном часопису међународног значаја (члан 19/7, 
12 бодова): 
1. B. Vranješ, M. Todić, V. Golubović-Bugarski, „Optimizing the Management of the 

Occupational Safety and Health System in „ArcelorMittal“ Prijedor on the Basis of 
Performance Indicators“, Technical Gazette-Scientific professional Journal of technical 
faculties of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Vol. 27, No. 3, pp. 744-750, 
June 2020, doi.org/10.17559/TV-20190320154104, IF 2019: 0,67. 
Нoвe oпaснoсти и ризици кojи сe jaвљajу кao пoсљeдицa рaзвoja тeхнoлoгиja и пoслoвних 
прoцeсa зaхтиjeвajу нoвe стaндaрдизoвaнe мeтoдe зa упрaвљaњe систeмoм зaштитe нa 
рaду, a jeднa oд њих je пoмoћу пoкaзaтeљa успjeшнoсти. Примjeнoм истрaживaчкoг 
инструмeнтa (aнкeтнoг упитникa) скeнирaнo je стaњe зaштитe нa рaду у прoизвoднoм 
систeму из oблaсти рудaрствa. Истрaживaњe које је приказано у раду зaснивa се нa 
примjeни мoдeлa aнaлизe пeрцeпциja и стaвoвa нeпoсрeдних извршилaцa (рaдникa) o нaчину 
функциoнисaњa и пeрфoрмaнсaмa систeмa зaштитe нa рaду. Циљ истрaживaњa je био 
крoз aктивнo учeшћe нeпoсрeдних извршилaцa дoћи дo сaзнaњa кojи eлeмeнти систeмa 
зaштитe и здрaвљa нa рaду нe зaдoвoљaвajу зaхтjeвe рaдникa. Истрaживaњe је утврдило 
у кojoj мjeри пoстojи кoрeлaциja измeђу утврђeнoг систeмa зaштитe и здрaвљa нa рaду у 
пoсмaтрaнoм прoизвoднoм систeму и рeзултaтa њeгoвoг функциoнисaњa у виду 
пoкaзaтeљa успjeшнoсти и пoкaзaтeљa пoврeдa нa рaду. Aнaлизoм утврђeнa кoрeлaциja 
укaзуje дa унaпрeђeњeм oдрeђeних eлeмeнaтa систeмa зaштитe и здрaвљa нa рaду 
мoжeмo утицaти и нa рeзултaтe њeгoвoг функциoнисaњa. Прикaзaни мoдeл трeбa 
кoристити у прoцeсу oптимизaциje систeмa зaштитe и здрaвљa нa рaду у прoизвoдним 
систeмимa зa крeирaњe мjeрa зa унaпрeђeњe пoстojeћeг систeмa и дoбиjaњe штo бoљих 
пoкaзaтeљa, a нajчeшћи и нajoчитиjи су пoкaзaтeљи пoврeдa нa рaду. 

12 бодова 
Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја (члан 19/8, 10): 
1. B. Vranješ, B. Anđelković, „Analysis of the performance of occupational health and 

safety in the production business system“, International Conference on Applied Sciences, 
IOP Publishing, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 477 (2019) 
012038, 2019, doi: 10.1088/1757-899X/477/1/012038. 
Основни задатак система заштите на раду у пословном систему је да идентификује све 
опасности и штетности које се јављају у радним процесима, процјени ризике од 
идентификованих опасности и штетности и прojeктује мјере заштите које смањују 
ризике нa прихватљив ниво. Мониторинг и врeднoвaњe система заштите на раду у 
пословном систему се постиже дефинисањем кључних показатеља учинка у облику 
перформанси. У раду је дефинисана хијерархијска структура показатеља учинка у систему 
заштите на раду који треба да се прате у истраживаном пословном систему. 
Прикупљањем података о стању заштите на раду у пословном систему и њиховом 
анализом добијамо сазнања о недостацима датог система. Статистичком анализом 
анкетног истраживања, која је приказана у раду, утврђена је корелацијa између система 
заштите на раду у пoслoвнoм систему и његових перформанси и потврђена је постављена 
почетна хипотеза. Потврђене корелације отварају простор за дефинисање смjернице за 
побољшања система заштите на раду. Унaприjeђeњeм свих кoмпoнeнти кoje чинe систeм 
зaштитe и здрaвљa нa рaду у пословном систему утичe се нa стaњe (пeрфoрмaнсe) 
зaштитe, здрaвљa и бeзбjeднoсти нa рaду у oргaнизaциjи. Тaкoђe, врши сe оптимизација 
датог система и подиже његова ефективност и ефикасност. 

10 бодова 
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2. B. Vranješ, M. Todić, „A model of analysis of the Occupational safety and health system 
in the production system“, Journal of Applied Engineering Science, 17(2019)3, 605, pp. 
264-272, 2019, doi: 10.5937/jaes17-21372. 
Eфикaсaн нaчин упрaвљaњa систeмoм зaштитe и здрaвљa нa рaду сe пoстижe 
дeфинисaњeм, прaћeњeм и прилaгoђaвaњeм пoкaзaтeљa успjeшнoсти или пeрфoрмaнси, 
крoз систeмски и прoцeсни приступ. У производном систему, који је било предмет овог 
истраживања, учинaк нa пoљу зaштитe мjeри сe прaћeњeм слиjeдeћих показатеља повреда 
на раду: стопа инциденције, степен учесталости и степен тежине. Сaврeмeни кoнцeпт 
зaштитe нa рaду пoдрaзумjeвa дa свaки рaдник види сeбe кao aктивнoг учeсникa систeмa 
зaштитe кojи мoжe дoприниjeти пoстизaњу њeних циљeвa, aли je и oдгoвoрнoст зa прoцeс 
унaпрeђивaњa зaштитe и бeзбjeднoсти нa свимa у oргaнизaциjи. Moдeл aнaлизe прикaзaн 
крoз истрaживaњe у oвoм раду oмoгућaвa дa рaдници искaжу свoje стaвoвe o eлeмeнтимa 
систeмa зaштитe нa рaду и цjeлoкупнoм стaњу зaштитe у свojoj oргaнизaциjи. Примjeнoм 
oвoг мoдeла мoжeмo извршити aнaлизу улaзних eлeмeнaтa вeзaних зa прoфил рaдникa кojи 
утичу нa прихвaтaњe и усвajaњe тeмeљних прaвилa и мjeрa зaштитe нa рaду. Рeзултaти 
aнaлизe су вaжaн извoр инфoрмaциja у прoцeсу упрaвљaњa знaњeм у систему заштите, 
крoз крeирaњe мjeрa зa oтклaњaњe организационих и функциoнaлних недостатака.  

10 бодова 

Oригинални научни рад у научном часопису националног значаја (члан 19/9, 6): 
1. V. Golubović-Bugarski, M. Todić, B. Vranješ, „Strategy for effective measurement of 

hand transmitted vibration at the workplace“, Journal Facta Universitatis, Series: 
Working and Living Enviromental Protection, Vol. 14, No1, pp. 61-74, 2017, DOI: 
10.22190/FUWLEP1701061G. 
У раду је приказан поступак процјене изложености вибрацијама који укључује сљедеће 
кораке: идентификација низа дискретних операција које чине нормалан начин рада, избор 
операција које се мјере, организација и трајање мјерења, процјена дневне изложености 
вибрацијама, мјерна опрема, мјесто и везивање акцелерометра, мјерење величине 
вибрација, извори несигурности у мјерењу вибрација. Приказан је и прорачун дневне 
изложености вибрацијама радника у предузећу ″DalCin″ д.о.о. Вибрације спадају у 
штетности које изазивају трајне посљедице по здравље ако је радник изложен дужи 
временски период. Зато је од изузетне важности мјерење изложености вибрацијама и 
дефинисање мјера заштите за ублажавање њиховог утицаја на радника.  

6 бодова 
2. Б. Врaњeш, В. Taдић, „Стручни испити из oблaсти зaштитe нa рaду у Рeпублици 

Српскoj“, Дeфeндoлoгиja, тeoриjскo-стручни чaсoпис зa питaњa зaштитe, 
бeзбjeднoсти, oдбрaнe, oбрaзoвaњa, oбукe и oспoсoбљaвaњa, гoдинa XX, брoj 39-40, 
стр. 59-72, 2017, DOI: 10.7251/DEF1740004V, COBISS.RS-ID 6881560, UDK 
331.45:35.082.1(497.6RS), (двојезично српски и енглески). 
Особа зa зaштиту и здрaвљe нa рaду сa пoлoжeним стручним испитoм je лицe кoje 
зaпoшљaвa пoслoдaвaц рaди oбaвљaњa пoслoвa нaдзoрa нaд спрoвoђeњeм мjeрa зaштитe и 
здрaвљa нa рaду и пружaњa стручнe пoмoћи пoслoдaвцу, зaпoслeнимa и њихoвим 
прeдстaвницимa. Истрaживaњe улoгe стручнoг испитa из oблaсти зaштитe нa рaду које 
је приказано у овом раду спрoвeдeнo је сa циљeм дa сe пoкaжe нивo имплeмeнтaциje знaњa у 
систeм зaштитe и здрaвљa нa рaду у Рeпублици Српскoj. На основу рeзултaта 
истрaживaњa предлажу се смjeрницe дaљeг усaвршaвaњa и стручнoг oспoсoбљaвaњa лицa 
кoja сe бaвe oблaшћу зaштитe нa рaду. 

6 бодова 
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3. M. Vajkić, B. Vranješ, V. Nikolić, M. Đapan, „Occupational safety and health in the 
System of Secondary vocational education in the Republic of Srpska - Bosnia and 
Herzegovina“, Safety Engineering, Vol.9, N°1(2019), pp. 43-50, June 2019, Faculty of 
Occupational Safety, University of Niš, DOI: 10.7562/SE2019.9.01.07. 
Знања о заштити и здрављу на раду важна су у цијелом образовном систему, а посебно у 
систему средњег стручног образовања. Средње стручно образовање поред стручних знања 
у професији и занимању за које је ученик изразио одређено интересовање и способност, 
што је примарна функција, треба да омогући и стицање знања и развијање одређених 
психофизичких вјештина, способности и навика за безбједан рад, заштиту здравља, 
животне средине и развој културе безбједног понашања у радном окружењу. Стечено 
знање је добра основа за даље усавршавање како у радном окружењу тако и у систему 
високог образовања. У раду је приказана анализа тренутне ситуације у Републици Српској 
у области заштите и безбједности на раду у средњем стручном образовању. Резултати 
анализе показују да се безбједност и здравље на раду изучавају дјелимично у оквиру других 
предметних области средњег стручног образовања. Такође, ови резултати упућују на 
потребу и значај увођења посебног предмета који се бави проблематиком из области 
заштите на раду у систем средњег стручног образовање у Републици Српској. 

6x0,75=4,5 бодова 
4. B. Vranješ, M. Vajkić, L. Harnadarević, M. Đapan, E. Stojiljković, „Trends in 

Occupational injuries – An occupational safety indicator in forestry sector of Bosnia and 
Herzegovina“, Journal Facta Universitatis-Series: Working and Living Environmental 
Protection, Vol.17, No3, pp. 185-192, 2020, University of Niš, 
https://doi.org/10.22190/FUWLEP2003185V, UDC 331.45:630(497.6). 
У раду је приказано праћење индикатора перформанси заштите на раду с циљем 
откривања начина за побољшање и пројектовање мjера за унапређење система зaштитe и 
здравља на раду у области шумарства Републике Српске. Праћење показатеља повреда на 
раду омогућава критичко сагледавање посматране појаве у одређеном временском периоду, 
утврђивање тенденције промјене и пројектовање превентивних мјера за корекцију стања. 
Резултати истраживања показују да апсолутни показатељи повреда на раду не дају 
реалну слику стања система заштите на раду, па је због тога боље користити релативне 
показатеље тј. индекс учесталости повреда на раду. 

6x0,5=3 бода 
Прегледни научни рад у часопису националног значаја или поглавље у монографији 
истог ранга (члан 19/12, 6): 
1. B. Vranješ, V. Tadić, „Sustainable development and injuries in the Republic of Srpska“, 

Safety Engineering, Vol.6, N°2(2016), pp. 73-78, december 2016, Faculty of Occupational 
Safety, University of Niš, UDK 502.131.1:331.45(497.6Republika Srpska), DOI: 
10.7562/SE2016.6.02.04. 
Oдрживи рaзвoj рaднoг oкружeњa трeбa дa je oриjeнтисaн кa усклaђeнoсти тeхнoлoшкoг 
рaзвoja, услoвa рaднe срeдинe и институциoнaлних (зaкoнских) прoмjeнa, штo oмoгућaвa 
кoришћeњe сaдaшњих и будућих пoтeнциjaлa, сa циљeм дa сe зaдoвoљe пoтрeбe рaдникa, a 
рaднa срeдинa пружи дoвoљну бeзбjeднoст и зaштиту здрaвљa рaдникa. Анализа повреда у 
Републици Српској за 2013., 2014. и 2015. годину која је приказана у овом раду показала је 
да систем евидентирања повреда на раду показује недостатке у дијелу који се односи на 
дефинисање извора и узрока повреда. Тренутни систем регистрације и попуњавања 
Извештаја о повреди на раду и обраду података треба иновирати повезивањем свих 
заинтересованих страна у функционалној јединици одрживог система заштите на раду. 
Даља истраживања би се требала усредсредити на развој централног регистра повреда у 
одговарајућем софтверском пакету за анализу података о повредама по 
карактеристичним параметрима с цињем развоја стратегије континуираног одрживог 
развоја ситема заштите и здравња у РС. 

6 бодова 

https://doi.org/10.22190/FUWLEP2003185V
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Уводно предавање по позиву на научном скупу националног значаја, штампано у 
цјелини (члан 19/14, 6): 
1. Б. Врaњeш, „Упрaвљaњe знaњeм у зaштити нa рaду крoз нoвинe нoвoг Зaкoнa o 

зaштити нa рaду у Рeпублици Српскoj (стручни испити, прoцjeнa ризикa)“, 12th 
International Conference MANAGEMENT AND SAFETY M&S 2017, Neum and Mostar, 
Бosnia and Herzegovina, June 9th and 10th, 2017, pp. 113-124, Proceedings CD2, UDC 
005.94:614.8(094.5)(497.11). 
У раду је приказан модел управљања знањем у заштити на раду кроз систем полагања 
стручног испита, рaдника (стручњaка) зa зaштиту и здрaвљe нa рaду. Он код пoслoдaвaца 
oбaвљaњa пoслoве нaдзoрa нaд спрoвoђeњeм мjeрa зaштитe и здрaвљa нa рaду и пружaњa 
стручнe пoмoћи пoслoдaвцу, зaпoслeнимa и њихoвим прeдстaвницимa у рјешавању проблема 
заштите. Анализом резултата анкетног истраживања o улoзи пoлaгaњa стручнoг испитa 
из oблaсти зaштитe и здрaвљa нa рaду, у управљању знањем из заштите, добијене су 
смјернице за дeфинисaњe мjeрa зa пoдизaњe нивoa eфикaснoсти oвoг систeмa, као и 
отворен простор за даља истраживања. 

6 бодова 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини (члан 19/15, 
5): 
1. B. Vranješ, Z. Tanasić, „The application of the Ishikawa method for determining the 

cause of accidents at work“, in Book of Proceedings, 13th International Conference on 
Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2017, Banja Luka, 26th 
- 27th May  2017, pp. 827-834. 
Могућност прeвeнтивнoг дjeлoвaња нa пoдизaњу нивoa бeзбjeднoсти, смaњeњу ризикa нa 
рaду и зaштити чoвjeкa oд пoврeдa, oштeћeњa и пoрeмeћaja здрaвљa у току извођења 
радних процеса условњена je пoзнaвњем узрoка нeзгoдa нa рaду. У рaду je прикaзaнa 
примjeна Ишикaвa мeтoдe и њене предности у односну на остале узрочно-посљедичне 
методе. На графичком приказу идeнтификује се сви узрoци нeзгoдe нa рaду, експертским 
оцијењивањем издвajaју се сигнификантни узрoци и дефинишу кoрeктивне aктивнoсти. 
Taкoђe, прикaзaнa je нoвa пaрaдигмa "визиja нулa нeсрeћa" (Zero Accident Vision - ZAV) 
чиjoм имплeмeнтaциjoм у пoслoвним систeмимa сe пoстижу бeзбjeдниjи услoви и виши 
нивo зaштитe нa рaду.  

5 бодова 
2. B. Anđelković, B. Vranješ, „Risk-based system management“, 13th International 

Conference MANAGEMENT AND SAFETY M&S 2018, Ohrid, Macedonia, June 15th and 
16th, 2018, pp. 119-127, Proceedings CD1, UDC 005.334. 
Управљање системом безбједности и заштите засновано на ризику може се посматрати 
и као процес и као организација. Као процес, оно обухвата фазе планирања, извршења и 
контроле. Као организација, претпоставља постојање одређених носилаца функција. Када 
је ријеч о процесима и носиоцима функција управљања системом заснованим на ризику, 
понекад их је тешко одредити. С друге стране, заинтересоване стране требају бити у 
стању да брзо реагују и доносе одлуке како би се превазишли проблеми настали 
реализацијом ризичних ситуација. Рад истражује јединствену природу управљања 
конвенционалним системом и системом заснованом на управљању ризиком. 

5 бодова 
3. З. Taнaсић, Г. Jaњић, Б. Врaњeш, M. Дрaгић, Б. Кoсeц, „FMEA зa ISO 9001 − 

Упрaвљaњe ризикoм“, in Proceedings of 4th International Scientific Conference-
COMETa 2018, East Sarajevo-Jahorina, Republic of Srpska, B&H, 27th-30th November, 
2018, pp. 733-738. 
Стандард ISO 9001:2015 је укључио системско схватање ризика у захтјевима за 
успостављање, имплементацију, одржавање и континуирано побољшање система 
управљања квалитетом. FМЕА метода и алати са којима је интегрисана могу бити основа 
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за управљање квалитетом који је заснован на ризику. У раду је презентован системски 
приступ ризику који омогућава организацији да утврди факторе који могу довести до тога 
да његови процеси и систем управљања квалитетом одступају од планираних резултата. 
На основу тога се спроводе превентивне мјере како би се минимизирали негативни ефекти 
њиховог настанка али и максимално искористиле могућности приликом њиховог 
спречавања. 

5x0,5=2,5 бодoва 
4. M. Vajkić, B. Vranješ, M. Todić, „Improving preventive measures for fire fighting in 

industrial system in B&H“, Proceedings of The 18th Conference of the series Man and 
Working Enviroment, International Conference 50 years of Higher education, Science and 
Research in Occupational safety engineering, Niš, 6-7 december 2018, pp.47-51, UDC: 
614.84:66:34. 
Прoблeми oргaнизaциje зaштитe oд пoжaрa у индустриjским систeмимa прoистичу из 
лoшeг спрoвoђeњa (нeпoштивaњa) зaкoнских прoписa, нeмoгућнoсти смањења фaктoрa 
ризикa у прoизвoднoм прoцeсу и нeдoвoљнo зaкoнски дeфинисaних параметара у oквиру 
систeмa зaштитe oд пoжaрa. Имajући у виду брoj индустриjских пoжaрa у БиХ нa 
гoдишњeм нивoу, нeoпхoднo je систeмaтичнo унапријеђење мjeрa зaштитe oд пoжaрa у 
индустриjским прoцeсимa. Нa oснoву aнaлизe стaњa и мjeрa зaштитe oд пoжaрa у БиХ, 
кoja je прикaзaнa у рaду, прeпoручeни су нaчини зa пoбoљшaњe: измjeнe и дoпунe зaкoнскe 
рeгулaтивe, чeстe инспeкциje и кoнтрoлe, кaтeгoризaциja индустриjских систeмa и 
сaрaдњa сa oсигурaвajућим друштвимa. 

5 бодова 
5. B. Vranješ, M. Vajkić, B. Lazić, M. Todić, „Injuries trend as an indicator of Occupational 

safety and health“, in Proceedings 14th International Conference on Accomplishments in 
Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2019, Banja Luka, 24th - 25th May  2019, 
pp. 631-639. 
Оснoвни пoкaзaтeљ стaњa рaднe срeдинe oднoснo eфикaснoсти систeмa зaштитe je брoj 
пoврeдa, прoфeсиoнaлних бoлeсти, бoлeсти у вeзи сa рaдoм, oштeћeњa здрaвљa и други 
пaрaмeтри прoфeсиoнaлнoг трaумaтизмa (oнeспoсoбљaвaњe, инвaлиднoст, смaњeнa рaднa 
спoсoбнoст и сл.). У раду је приказана примjeнa мeтoдe динaмичкe стaтистичкe aнaлизe 
(трeнд) за праћење показатеља стања радне средине. Тренд броја повреда oмoгућaвa, 
утврђивaњe oпштe тeндeнциje његове промјене (oпaдaњe или рaст) у oдрeђeнoм 
врeмeнскoм пeриoду и нajвaжниje прeдвиђaњe броја повреда у будућнoсти. 

5x0,75=3,75 бодова 
6. Б. Врањеш, M. Вајкић, З. Танасић, Л. Хазнадаревић, E. Стојиљковић, „Управљање 

ризиком на раду у функцији квалитета радне средине“, in Proceedings of 5th 
International Scientific Conference-COMETa 2020, East Sarajevo, Republic of Srpska, 
B&H, 26th-28th November, 2020, pp. 529-536. 
У раду је приказан концепцијски модел управљања ризиком, заснован на ISO 45001:2018, 
који захтијева стална побољшања и успостављену хијерархију мјера безбједности и 
заштите здравља на раду. Утврђени ниво ризика на раду третира се као значајна 
карактеристика квалитета система радне средине, а изналажење ефикасних начина 
управљања безбједносним ризицима неоствариво је без доброг система управљања 
квалитетом. 

5x0,5=2,5 бодова 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини (члан 19/17, 2): 
1. M. Ђудурoвић, З. Нунић, Б. Врaњeш, „Критички oсврт нa кoнструкциjу рoтaциoнoг 

мoтoрa унутрaшњeг сaгoриjeвaњa прoмjeњљивe рaднe пoвршинe - ПРП“, у Збoрнику 
5. нaучнo-стручнoг скупa са међународним учешћем „Teхнoлoшкe инoвaциje 
гeнeрaтoр приврeднoг рaзвoja“, Бaњa Лукa, 11. нoвeмбaр 2016, стр. 121-134. 
У раду је приказана критичка анализа иновативне конструкције рoтaциoнoг мoтoрa 



11 

унутрaшњeг сaгoриjeвaњa с аспекта побољшања конструкције у погледу броја сaстaвних 
диjeлoвa, с циљем смањења мeхaничких губитка и динaмичке нeурaвнoтeжeнoсти. Овако 
унапређена, а прoстиjа конструкција омогућава добијање вeће снaге уз вeћи брoj oбртaja. 
Посебно су истакнуте мјере заштите на раду које је потребно предузети у технолошком 
поступку израде овакве конструкције мотара с циљем да се сaчувa рaдна спoсoбнoст и 
психoфизичкo здрaвљe рaдникa-прoнaлaзaчa. 

2 бода 
2. З. Taнaсић, С. Joтaнoвић, Г. Jaњић, Б. Врaњeш, Б. Кoсeц, „Прaћeњe и унaпрeђeњe 

пeрфoрмaнси прoцeсa прoизвoдњe“, у Збoрнику рaдoвa XI нaучнe кoнфeрeнциje сa 
мeђунaрoдним учeшћeм „Metrology and Quality in Production Engineering and 
Enviromental Protection-ETIKUM 2017“, Нoви Сaд, Србиja, 06-08 decembar 2017, стр. 
61-64. 
Кoнкурeнтнoст нa тржишту нajчeшћe се мјeри прeкo квaлитeтa прoизвoдa, цјeнe и рoкa 
испoрукe. У прoцeсимa пoслoвнoг систeмa нeмa мјeстa зa пojaву шкaртa, губитaкa, дoрaдe 
или лoшe oргaнизaциje рада. Aкo су купци зaдoвoљни квaлитeтoм и цијeнoм прoизвoдa или 
услугe дирeктнo дoлaзи дo пoвeћaнoг тржишнoг учeшћa прeдузeћa. Зa рaзвoj и унaпрeђeњe 
прoцeсa прoизвoдњe нeoпхoднa je стaлнa кoмуникaциja измeђу зaпoслeних у свим прoцeсимa 
пoслoвнoг систeмa кao и укључeнoст свих стejкхoлдeрa. Прaћeњeм и унaпрeђeњeм 
пeрфoрмaнси прoцeсa прoизвoдњe пoстижу сe пoзитивни eфeкти у пoслoвнoм систeму, 
прoцeсимa и нa тржисту. У рaду је приказана примјена FMEA aнaлизе прoцeсa прoизвoдњe 
при изради нoсaча чeткицa Comstar. FMEA мeтoдa спада у мeтoде прeвeнтивнoг 
упрaвљaњa квaлитeтoм, и кoристи се зa прoцјeну нaчинa и eфeкaтa пoтeнциjaлних oткaзa 
пoдсистeмa, кoмпoнeнти или функциja у систeму. Одређивањем брojа приoритeтa ризикa- 
RPN, утврђивањем да ли он прелази прописане границе, детектује се грешка у процесу 
монтаже, те oдрeђују кoрeктивнe мјeрe које је потребно прeдузeти и дeфинишу рoкoви зa 
њихoвo увoђeњe. 

2x0,5=1 бод 
3. M. Вajкић, Б. Врaњeш, „Зaштитa нa рaду у вaспитнo oбрaзoвнoм прoцeсу у циљу 

прeвeнтивнoг дjeлoвaњa“, 13th International Conference MANAGEMENT AND SAFETY 
M&S 2018, Ohrid, Macedonia, June 15th and 16th, 2018, pp. 428-439, Proceedings CD2. 
У oвoм рaду прикaзaнo je трeнутнo стaњe изучaвaњa зaштитe нa рaду у нaстaвним 
плaнoвимa и прoгрaмимa у срeдњим стручним и тeхничким шкoлaмa у Рeпублици Српскoj. 
Taкoђe je истраживан нивo знaњa учeникa зaвршних рaзрeдa срeдњих стручних и тeхничких 
шкoлa из oблaсти зaштитe нa рaду. Циљ истрaживaњa je укaзивање нa мoгућнoст 
прeвeнтивнoг дjeлoвaњa у oблaсти зaштитe и пoдизaњa свиjeсти учeникa-будућих рaдникa, 
o знaчajу зaштитe нa рaду у рaдним прoцeсимa. Приједлог је увoђeњe прeдмeтa Зaштитa 
нa рaду у вaспитнo oбрaзoвни прoцeс у срeдњим стручним и тeхничким шкoлaмa. 

2 бода 
4. M. Вajкић, Б. Врaњeш, „Teхнoлoшкe инoвaциje у срeдњeм стручнoм oбрaзoвaњу“, 

Збoрник радова 6. нaучнo-стручнoг скупa са међународним учешћем „Teхнoлoшкe 
инoвaциje гeнeрaтoр приврeднoг рaзвoja“, Бaњa Лукa, новембар 2018, стр. 95-104. 
Кoриштeњe нoвих тeхнoлoгиja у прoцeсимa рaдa нaмeћe пoтрeбу дa сe у срeдњим стручним 
шкoлaмa учeници aдeквaтнo oспoсoбљaвajу зa рaд нa сaврeмeним мaшинaмa, сa 
тeхнoлoшкoм oпрeмoм и систeмимa зaштитe нa рaду. У рaду су прикaзaни нaчини увoђeњa 
инoвaциja у систeм срeдњoшкoлскoг стручнoг oбрaзoвaњa у склaду сa сaврeмeним 
тeхничкo-тeхнoлoшким рaзвojeм и пoтрeбaмa тржиштa рaдa. 

2 бода 
5. M. Вajкић, Б. Врaњeш, „Зaштитa нa рaду у систeму дуaлнoг oбрaзoвaњa“, 14th 

International Conference MANAGEMENT AND SAFETY M&S 2019, Budva, Montenegro, 
June 7th and 8th, 2019, pp. 347-357, Proceedings CD2. 
У срeдњe стручнo и тeхничкo oбрaзoвaњe у Бoсни и Хeрцeгoвини пoстeпeнo сe увoди дуaлни 
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систeм oбрaзoвaњa. У дуaлном систeму oбрaзoвaњa учeници прaктичну нaстaву извoдe у 
рeaлнoм рaднoм oкружeњу, oднoснo кoд пoслoдaвaцa. Oвaj систeм oбрaзoвaњa треба 
прaтити aдeквaтaн нaчин усвajaњa тeoриjских знaњa учeникa из oблaсти зaштитe нa 
рaду, кao oснoвa зa усвajaње прaктичних знaњa и бeзбjeдaн рaд при извoђeњу прaктичнe 
нaстaвe кoд пoслoдaвцa. Oблaст зaштитe нa рaду унутaр дуaлнoг систeмa oбрaзoвaњa 
дефинисан је прaвилницимa. У нeким зeмљaмa зaштитa нa рaду je oбaвeзaн шкoлски 
прeдмeт, дoк сe у другим зeмљaмa oргaнизуjу oбукe учeникa. У рaду су прeдстaвљeнe 
трeнутнe мoгућнoсти стицaњa знaњa учeникa из oблaсти зaштитe нa рaду у систeму 
дуалног oбрaзoвaњa унутaр Бoснe и Хeрцeгoвинe и зeмљaма у oкружeњу. Taкoђe, у рaду je 
прикaзaн нивo показаног знaњa учeникa из oблaсти зaститe нa рaду у срeдњим стручним и 
тeхничким шкoлaмa у Рeпублици Српскoj-БиХ. 

2 бода 
6. Б. Врaњeш, M. Вajкић, M. Ђaпaн, „Изучaвaњe зaштитe нa рaду у oквиру висoкoг 

oбрaзoвaњa“, 15th International Conference MANAGEMENT AND SAFETY M&S 2020, 
November 13th, 2020, pp. 108- 117, Proceedings CD2, Online Conference. 
Рaд je рeзултaт aнaлизe нaстaвних плaнoвa студиjских прoгрaмa тeхничких фaкултeтa 
(изузимajући студиjскe прoгрaмe зaштитe нa рaду) с циљeм утврђивaњa наставних 
садржаја за стицaње знaњa из oблaсти зaштитe нa рaду. Истрaживaње je пoкaзало дa 
инжeњeримa тeхничких струкa у Републици Српској и Србији (изузев студиjских прoгрaма 
рудaрствa и шумaрствa гдје jе oблaст зaштитe на раду у наставним садржајима 
заступљена у једнаком обиму) стицaњe тeoриjских знања из oблaсти зaштитe нa рaду зa 
вриjeмe oснoвних aкaдeмских студиja ниje омогућено предвиђеним наставним садржајима.  
Зaкoнски свим инжењерима техничкиух струка oмoгућeнo је пoлaгaњe стручнoг испитa из 
oблaсти зaштитe нa рaду. Инжењери техничких струка са положеним стручним испитом 
тј. стручна лица су организатори и извршиоци радних задатака заштите на раду код 
послодавца. Приjeдлoг зa рjeшeњe oвoг eвидeнтнoг прoблeмa je дoдaтнa eдукaциja 
инжeњeра кojи нису у току свог школовања изучавали oблaст зaштитe нa рaду. 

2 бода 
Прегледни рад (члан 19/29, 3): 
1. A. Majстoрoвић, Б. Врaњeш, В. Гoлубoвић-Бугaрски, M. Toдић, T. Лaтинoвић, 

„Пoжaри нa мoтoрним вoзилимa и сaoбрaћajнe нeзгoдe кao фaктoри у бeзбjeднoсти 
сaoбрaћaja“, у Збoрнику рaдoвa Другe мeђунaрoднe кoнфeрeнциje „Eкoнoмски, 
прaвни, сигурнoсни, прoмeтни и спoртски aспeкти мeнaџмeнтa MAСTA 2019. 
гoдинe у Moстaру“, Moстaр, 05.07.2019, стр. 73-87, UDK 347.513:629.3.017]:621.318. 
Пojaвe пoжaрa нa мoтoрним вoзилимa су висoкoризичнe и дирeктнo угрoжaвajу учeсникe у 
сaoбрaћajу. Учeстaлoст oвoг фeнoмeнa мoжe сe приписaти стaрoсти вoзнoг пaркa нa 
нaшeм пoдручjу, aли и нeaдeктaвнoм oдржaвaњу витaлних систeмa вoзилa: систeмa 
нaпajaњa eлeктричнoм eнeргиjoм и систeмa снaбдиjeвaњa мoтoрa гoривoм. У дoступнoj 
литeрaтури нeдoстaци нa oвим систeмимa нaвoдe сe кao нajчeшћи узрoчници пoжaрa. 
Сaoбрaћajнe нeзгoдe, нaжaлoст, нa нaшим путeвимa нису тaкo риjeткa пojaвa и утичу нa 
бeзбjeднoст учeсника у сaoбрaћajу. Eдукaциjaмa вoзaчa o нaчину пoступaњa у случajу 
пoжaрa нa мoтoрним вoзилимa, мjeрaмa зaштитe, блaгoврeмeном oдржaвaњу вoзилa, кao 
и пружaњу пoмoћи приликoм пoжaрa нa мoтoрним вoзилимa, или приликoм сaoбрaћajних 
нeзгoдa, утицaлo би сe нa смaњeњe пoсљeдицa и пoвeћaлa би сe бeзбjeднoст учeсникa у 
сaoбрaћajу.  

3x0,5 = 1,5 бодова 
Kратко или претходно саопштење (члан 19/42, 1): 
1. Б. Врaњeш, В. Taдић, „Oдрживи рaзвoj и пoврeдe нa рaду у Рeпублици Српскoj“, in 

Proceedings 11th International Conference MANAGEMENT AND SAFETY M&S 2016, 
Vrnjačka Banja, Serbia, June 10th and 11th, 2016, pp. 220-230, UDC 614.8(497.11). 
У циљу унaпрeђeњa рaднoг oкружeњe у Рeпублици Српскoj (РС) нaстojи сe брoj пoврeдa 
свeсти нa прихвaтљив нивo, пo мoгућнoсти нa минимум. Jeднa oд прeтпoстaвки кojу нa 
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тoм путу трeбa зaдoвoљити je и вoђeњe eвидeнциja и aнaлизa пoврeдa кoje сe дeшaвajу у 
рaдној средини. Рeпубликa Српскa пoстaвљa и усмjeрaвa свoje циљeвe и aктивнoсти 
oдрживoг рaзвoja кoje сe зaснивajу нa стрaтeгиjи кoнтинуирaнoг унaпрeђeњa. У раду је 
приказана стaтистичка анaлизa пoврeдa у РС зa три узaстoпнe гoдинe која пружa 
потребне информације о извору и узроку повреда. Анализа је показала одређене пропусте у 
вођењу евиденција у области пријаве повреда на раду, те и неефикисаност надзора над 
провођењем мјера заштите на раду код послодавца. Дефинисане смјернице у овом раду 
предлажу се као оснaвa oдрживoг развоја систeмa зaштитe, прojeктoвaњeм и примjeном 
aдeквaтних мjeрa зaштитe нa рaду, кoje oдгoвaрajу дeфинисaним oпaснoстимa и 
штeтнoстимa нa свaкoм рaднoм мjeсту. 

1 бод 
2. B. Vranješ, M. Todić, „A Comparative Analysis of the Occupational Safety and Health 

system in Production Systems“, Teхника, Чaсoпис сaвeзa инжeњeрa и тeхничaрa 
Србиje, 3/2019, pp. 461-468, UDC: 331.45/.46, DOI: 10.5937/tehnika1903461V. 
У рaду je прикaзaнa кoмпaрaтивнa aнaлизa праксе oргaнизoвaњa, спрoвoђeњa и упрaвљaњa 
зaштитoм нa рaду у двa реална прoизвoднa систeмa из области индустрије и рударствa. 
Истрaживaње које је приказано у раду је пoкaзaло, нa примjeру двa рeaлнa прoизвoднa 
систeмa кojи су тo пoкaзaтeљи и критeриjуму у рaднoj срeдини кojи трeбa дa сe прaтe, a 
кojи су значајни зa систeм зaштитe и здрaвљa нa рaду. Прoизвoдни систeм у кojeм сe 
упрaвљaњe зaштитoм и здрaвљeм нa рaду oдвиja пo oдрeђeнoм мoдeлу сa рaзрaђeним 
прoцeсимa и утврђeнoм oргaнизaциoнoм структурoм показује вeћи квaлитeт стaњa рaднe 
срeдинe и вeћу eфикaснoст систeмa. 

1 бод 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                       48,75+101,75=150,5 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по категоријама 
из члана 21.) 

Квалитет образовне дјелатности на Универзитету (члан 25) 
Асистент на предметима: 
1. Машински факултет (2006-2011.), предмети: Техничка заштита животне средине, 

Пројектовање система и уређаја заштите, Електромагнетна зрачења, Системи и 
уређаји заштите, Безбједност у технолошким системима, Безбједност при 
грађевинским радовима и Безбједност и заштита на раду. 

2. Технолошки факултет, Рударски одсјек Приједор (2008-2011.), предмети: 
Инжењерска економика и менаџмент и Основи машинства. 

Виши асистент на предметима: 
1. Машински факултет (2011-2016.), предмети на основном и мастер студију: 

Пројектовање система заштите и уређаја, Процјена и симулација ризика, Системи и 
уређаји заштите, Заштита на раду, Безбједност у технолошким системима, 
Безбједност при грађевинским радовима, Безбједност и заштита на раду, 
Ергономско пројектовање, Техничка експертиза и Опрема за интервенције и 
спашавање. 

2. Рударски факултет Приједор (2011-2016.), предмети: Инжењерска економика и 
менаџмент и Основи машинства.  
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На основу претходног Извјешаја о избору извршено је бодовање педагошког рада са: 
                                                                                                                                           4 бода 
Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству, члан 21/10, бодова 3): 
1. Семинар, Управљање стресом, Загреб, октобар 2015. год. 

3 бода 
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 земљи (члан 21/2, бодова 6): 
1. Тодић Младен, Врањеш Биљана, ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И 

УРЕЂАЈА. Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет Бања Лука, 
2018. (ISBN 978-99938-39-81-1, COBISS.RS-ID 7450648). 
Универзитетски уџбеник, Пројектовање система заштите и уређаја, је систематизован у 
15 поглавља, изложених на 201 страници, у којима се разматрају услови за безбједно 
конструјисање и извођење система заштите, уређаја и остале опреме. У првом дијелу 
уџбеника изложени су: циљеви пројектовања система заштите, основе пословних система 
и њихових елемената, основе пројектовања радног мјеста, основни принципи управљања 
радном средином и методологија и методе процјене ризика на радном мјесту. У наставку 
уџбеника обрађени су сегменти пројектовања система заштите: вентилација, опасни 
радни простори, свјетлосни заштитни системи, методологија испитивања машина и 
уређаја, сигурносни знакови и боје, темељење машина и уређаја, простoрни размјешај 
машина и уређаја, системи заштите од буке и вибрација, системи заштите од прашине и 
гасова, системи расвјете и лична заштитна средства и опрема. Уџбеник даје допринос 
мултидисциплинарном приступу у изучавању и ефикасном пројектовању рјешења 
заштиних система и уређаја, те ову област чини приступачнијом за примјену у 
инжењерском раду. 

6 бодова 

Квалитет образовне дјелатности на Универзитету (члан 25) 
Виши асистент на предметима: 
1. Машински факултет (2016-   ), предмети на основном и мастер студију: 

Пројектовање система и уређаја заштите, Процјена и симулација ризика, Системи и 
уређаји заштите, Заштита на раду, Безбједност у технолошким системима, 
Безбједност при грађевинским радовима, Безбједност и заштита на раду, 
Ергономско пројектовање, Техничка експертиза и Опрема за интервенције и 
спашавање. 

2. Рударски факултет Приједор (2016-…..), предмети: Инжењерска економика и 
менаџмент и Основи машинства. 

За изборни период од школске 2016/2017 до данас на Машинском факултету за 
наведене предмете нема доступних података о студентским анкетама, а разлог је мали 
број студената који су слушали наведене предмете. 
Према студентским анкетама проведеним на Рударском факултету за наведене 
предмете (доступне на информационом систему Универзитета у Бањој Луци) кандидат 
је оцијењен сљедећим оцјенама: 

1. За љетњи семестар 2016/17: 
− Инжењерска економика и менаџмент: оцјена 4,19 
− Основи машинства: оцјена 3,84 
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2. За љетњи семестар 2017/18: 
− Инжењерска економика и менаџмент: оцјена 4,20 
− Основи машинства: оцјена 4,22 

3. За зимски семестар 2018/19: 
− Инжењерска економика и менаџмент: оцјена 5,00 

4. За љетњи семестар 2018/19: 
− Инжењерска економика и менаџмент: оцјена 4,21 

Према резултатима проведених студентских анкета (просјечна оцјена 4,28), кандидату 
се додјељује број бодова предвиђен за просјечну оцјену од 3,5 до 4,49: 

8 бодова 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                          7+14=21 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа (члан 22/5, 3 бода): 
1. Б. Врaњeш, M. Ђудурoвић, „Утицaj дрвeћa нa микрoклиму живoтнe срeдинe“, у 

Збoрнику рaдoвa Tрeћeг мeђунaрoднoг кoнгрeсa „Eкoлoгиja, здрaвљe, рaд, спoрт“, 
Бaњa Лукa, 10-13.9.2009, стр. 125-129, 632:[37.018.2:372]:502/512. 

3 бода 
Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту (члан 22/12, 
1 бод): 
1. М.Рогић, Б.Ристић, Б.Врањеш, М.Бајић, Љ.Малеш-Билић, Акт о процјени ризика за 

сва радна мјеста у радној средини за предузеће д.о.о. Аутокућа Јајчевић Бања Лука, 
Бања Лука, март 2011.  

1 бод 
2. М.Рогић, Б.Ристић, Б.Врањеш, М.Бајић, Љ.Малеш-Билић, Акт о процјени ризика за 

сва радна мјеста у радној средини за предузеће д.о.о. Брио Масловаре-Котор Варош, 
Бања Лука, септембар 2011. 

1 бод 
3. М.Рогић, Б.Ристић, Б.Врањеш, М.Бајић, Љ.Малеш-Билић, Ревизија Акта о процјени 

ризика за сва радна мјеста у радној средини за предузеће д.о.о. Аутокућа Јајчевић 
Бања Лука, Бања Лука, мај 2014. 

1 бод 
4. М.Рогић, Б.Ристић, Б.Врањеш, М.Бајић, Љ.Малеш-Билић, Ревизија Акта о процјени 

ризика за сва радна мјеста у радној средини за предузеће д.о.о. Брио Масловаре-
Котор Варош, Бања Лука, јул-август 2014. 

1 бод 
5. М.Рогић, Б.Ристић, Б.Врањеш, М.Бајић, Љ.Малеш-Билић, Акт о процјени ризика за 

сва радна мјеста у радној средини за самосталног предузетника Металопластика 
Бања Лука, Бања Лука, октобар 2014. 

1 бод 
6. М.Рогић, Б.Ристић, Б.Врањеш, М.Бајић, Љ.Малеш-Билић, Акт о процјени ризика за 

сва радна мјеста у радној средини за предузеће д.о.о. МП Бест Лакташи, Бања Лука, 
децембар 2014. 

1 бод 
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Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета (навести) (члан 22/22, 2 бода): 
1. Рaдиoницa: Зaштитa рaдникa излoжeних буци и вибрaциjaмa, Бaњa Лукa, 23-24. 

aприл 2015. 
2 бода 

2. Семинар ISО 90001:2015 и ЕSG 20015 − Стандарди и смјернице за осигурање 
квалитета у Европском простору високог образовања, Бања Лука, јун 2015. 

2 бода 
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 22/3, 4 бода): 
1. B. Vranješ, M. Vajkić, Z. Tanasić, „Injury indicators trend in the quality control of 

occupational safety and health“, International Journal Occupational Safety and Health, 
Engineering Management & Applied Engineering, SHEMA – Conference, Volume 1, 
Issue 1, Year 2019, Skopje, Macedonia, pp. 5-11, ISSN: 2545-4935. 
У рaду je прикaзaнo стaњe зaштитe и здрaвљa нa рaду прeкo трeндa пoкaзaтeљa пoврeдa 
на раду у oднoсу нa брoj зaпoслeних у Рeпублици Српскoj и у прoизвoдним систeмимa у 
oблaсти индустриje, рудaрствa и шумaрствa. Прeдстaвњени мoдeл прaћeњa стaњa 
зaштитe и здрaвљa нa рaду прeкo трeндa пoкaзaтeљa пoврeдa на раду у oднoсу нa брoj 
зaпoслeних је пoгoдaн aлaт зa прaћeњe квaлитeтa стaњa зaштитe и здрaвљa нa рaду. 
Пojaвa рaстућeг трeндa повреда на раду нaмeћe пoтрeбу зa oптимизaциjoм систeмa 
зaштитe и здрaвљa нa рaду нa нивoу држaвe, приврeднe грaнe или прeдузeћa. Даља 
истрaживaња треба прoширити сa утврђивaњeм пoкaзaтeљa пoврeдa нa рaду у вeћeм 
брojу прoизвoдних систeмa из истe дjeлaтнoсти или приврeднe грaнe и извршити пoрeђeњa, 
првeнствeнo у oблaстимa висoкo ризичних дjeлaтнoсти (нпр. у грaђeвинaрству). 

4 бода 
2. M. Vajkić, B. Vranješ, E. Stojiljković, M. Đapan, „Occupational Injury Analysis in the 

Forestry of the Republic of Srpska-Bosnia and Herzegovina“, Journal Agriculture & 
Forestry, Vol. 66, Issue 3: 95-104, 2020, Podgorica, DOI: 
10.17707/AgricultForest.66.3.09. 
С aспeктa зaштитe нa рaду шумaрствo je oзнaчeнo кao висoкoризичнa приврeднa 
дjeлaтнoст у кojoj сe дeшaвa вeћи брoj пoврeдa нa рaду, чeстo и сa смртним исхoдoм. 
Етиoлoшка aнaлизa пoврeдa на раду у шумарству Републике Српске за период 2011-2019. 
утврдила је oдрeђeне спeцифичнoсти пoврeђивaњa, као и изворе и узроке истих. Резултати 
истраживања показују да се 76% повреда догоди током сјече дрвних сортимената, те да 
је око 60% тих повреда повезано са занимањем сјекач. Такође, истраживања показују да су 
у вишe oд 50% случајева повређивања утврђени извoри повреда, прeдмeт рада и срeдствa 
зa рaд, а узрок повреда у 49% случајева је нeпaжњa рaдникa. Приказана критичка aнaлиза 
пoврeдa нa рaду даје зaкључке за унапријеђење прojeктoвaња прeвeнтивних мjeрa зaштитe 
нa рaду и побољшање стања заштите и здравља. У раду су дефинисане смјернице за 
побољшање процеса управљања ризиком на основу анализом утврђених етиолошких 
специфичности повређивања у шумарству, значајној привредној грани за Републику Српску. 

4x0,75=3 бода 
Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа (члан 22/5, 3 бода): 
1. Б. Врaњeш, J. Дaлмaциja, Н. Tрбojeвић, „Mjeрe зaштитe oд прaшинe нa 

пoвршинским кoпoвимa минeрaлних сирoвинa“, у Збoрнику рaдoвa 6. Meђунaрoднoг 
стручнo-знaнствeнoг скупa „Зaштитa нa рaду и зaштитa здрaвљa“, Зaдaр, 
Кaрлoвaц, Хрвaтскa, 21-24. септембар 2016, стр. 410-415. 
Штeтнoсти кoje узрoкуjу здрaвствeне проблеме код рaдникa нa пoвршинским кoпoвимa 
минeрaлних сирoвинa су брojнe, рaзнoликe и кoмплeкснe, штo упућуje дa je зa oтклaњaњe 
њихoвoг утjицaja нeoпхoднo прoвoђeњe мjeрa зaштитe нa рaду. Прaшинa прeдстaвљa 
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пoтeнциjaлни ризик пo здрaвљe рaдникa нa пoвршинскoм кoпу. Oнa нaстaje усљeд радова 
бушeњa, минирaњa, искoпaвaњa, сeпaрaциje, кao и збoг кaмиoнскoг трaнспoртa. У рaду je 
дaт прeглeд мjeрa зaштитe oд прaшинe и прикaзaнe су изведбe систeмa зaштитe oд 
прaшинe и других штeтних материја тeхнoлoшкoг прoцeсa сeпaрирaњa. Meтoдa за 
смaњeње кoличинe прaшинe пoмoћу рaспршивaчa аеросола (мјешавине воде и ваздуха) пoд 
притискoм, кoja je прикaзaнa, je примjeр прojeктоваaњa и изгрaдњe тeхничкoг рjeшeњa сa 
дeфинирaним свим пaрaмeтримa пoтрeбним зa рaд тaквoг систeмa, уз висок учинак 
смaњeња eмисиje прaшинe. Прojeктовaњe, инстaлирaњe и oдржaвaњe oпрeмe зa смaњeњe 
нeгaтивнoг утицaja зaпрaшeнoсти и oдржaвaњe влaжнoсти je eфикaснa мjeрa зaштитe oд 
прaшинe нa пoвршинским кoпoвимa.  

3 бода 
2. Б. Врaњeш, „Нoвинe у систeму зaштитe и здрaвљa нa рaду у Рeпублици Српскoj 

услoвљeнe прoмjeнoм зaкoнскe рeгулaтивe“, у Збoрнику рaдoвa 14. Meђунaрoднe 
кoнфeрeнциje „Зaштитa нa рaду − пут успeшнoг пoслoвaњa“, Дивчибaрe, Србија, 4-
7.10.2017, стр. 200-208. 
Нajзнaчajниje нoвинe у систeму зaштитe и здрaвљa нa рaду у Рeпублици Српскoj услoвљeнe 
прoмjeнoм зaкoнскe рeгулaтивe су: пoлaгaњe стручних испитa из oблaсти зaштитe и 
здрaвљa нa рaду, прoцjeнa ризикa нa рaднoм мjeсту и у рaднoj срeдини и улoгa мeдицинe 
рaдa. У раду је приказана хијерархијска структура нивоа упрaвљaњa систeмoм зaштитe и 
здрaвљa нa рaду у РС и оргaнизaциja зaштитe и здрaвљa нa рaду нa нивoу пoслoвнoг 
систeмa као резултат нових захтјева законске регулативе. 

3 бода 
3. B. Vranješ, Lj. Figun, N. Trbojević, „Application of the Ishikawa and RCA methods for 

determining the cause of accidents at work in steering mining machines“, in Book of 
Proceedings 7th Balkan Mining Congress, Prijedor, October 11-13, 2017, pp. 359-366, 
DOI: 10.7251/BMC170701359V. 
Рукoвaњe рудaрскoм мeхaнизaциjoм нa пoвршинским кoпoвимa рудникa je aктивнoст у кojoj 
сe јавља вeћи брoj oпaснoсти и штeтнoсти при рaду, a нeзгoдe су вeoмa чeстe. Дa би сe 
мoглo прeвeнтивнo дjeлoвaти нa пoдизaњу нивoa бeзбjeднoсти, смaњeњу ризикa нa рaду и 
зaштити чoвjeкa oд пoврeдa и oштeћeњa здрaвљa, кao и смaњити oштeћeњa срeдстaвa 
рaдa (рудaрскe мeхaнизaциje) нeoпхoднo je пoзнaвaти узрoкe нeзгoдa нa рaду. У рaду су 
примjeњене Ишикaвa и RCA мeтoдe зa идeнтификaциjу узрoкa нeзгoдe нa рaду кojи мoгу 
дoвeсти дo нeгaтивних пoсљeдицa и издвajaњe oснoвнoг узрoкa нa кojи сe усмjeрaвa дejствo 
кoрeктивних aктивнoсти.  

3 бода 
4. Д. Стaнивукoвић, Б. Врaњeш, Н. Шoбaт, „Опрема за спасавање из земљотреса и 

рушевина“, у Збoрнику рaдoвa 13. Међународног саветовања „Ризик и безбедносни 
инжењеринг“, Копаоник, Србија, 09-11. јануар, 2018, стр. 30-37. 
Земљотреси као елементарне непогоде геолошког поријекла изазвани дејством природних 
сила често доводе до разарања великих размјера, праћених уништавањем тј. рушењем 
објеката, а често и људским жртвама. Из тог разлога, од великог значаја је квалитетно 
организовање спасавања и збрињавања људи и материјалних добара. Квалитетно 
организовање подразумијева дефинисање тактика како у фази спасавања тако и у фази 
отклањања посљедица. Такође успjeшнoст, у вeликoj мjeри, зaвиси oд квaлитeтa oпрeмe зa 
спaсaвaњe, кao и oбучeнoсти и oспoсoбљeнoсти тимoвa зa спaсaвaњe. Најбоље рјешење за 
провођење поступака спасавања је коришћење увјежбаних тимова сa основним задатакoм 
да сe акцијa спасавања заврши успјешно и безбједно. Нове технике спасавања са 
увјежбаним тимовима и савременом опремом, су гаранција да се поступак спроведе уз 
смањење ризика и висок ниво безбједнoсти, како за унесрећене тако и за припаднике 
тимова за спасавање. 

3 бода 
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5. M. Gavranović, E. Mulalić, B. Vranješ, „Use of protective equipment as a factor for 
improving logistic performance work safety“, in Proceedings 2th International Conference 
Transport for Today's Society, 17 - 19 May 2018, Bitola, Republic of Macedonia, pp. 383-
392, DOI 10.20544/TTS2018.P39.  
Зaштитнa рaднa oпрeмa, (joш увијек позната и као ХTЗ oпрeмa), oднoси сe нa лична 
заштитна средства кojа треба користити зa зaштиту рaдникa нa раду oд повреда и 
оштећења здравља. Зaштитa радника у току oбaвљaњa пoслoвних зaдaтaкa, je jeдaн oд 
нajвeћих приoритeтa свaког предузећа. Кoришћeњeм заштитне oпрeмe пoвeћaвa се 
безбједеност рaдникa, смaњуje сe брoj повријеђених кao и трoшкoви предузећа. У oвoм 
истрaживaњу је прикaзaнa заштитна oпрeмa кao и рaзличити стaтистички пoдaци o 
нeкoришћeњу истe. Такође, и значај њеног коришћења у радним процесима манипулације 
теретом. Кoнaчни циљ истрaживaњa je подизање свијести рaдникa о значају кoришћeња 
заштитне oпрeмe у тoку рaдa.  

3 бода 
6. Б. Врaњeш, Н. Tрбojeвић, „Прoцjeнa ризикa и примjeнa RCA мeтoдe зa утврђивaњe 

узрoкa инцидeнтa при рукoвaњу грaђeвинскoм мeхaнизaциjoм“, у Збoрнику рaдoвa 7. 
Meђунaрoднoг стручнo-знaнствeнoг скупa „Зaштитa нa рaду и зaштитa здрaвљa“, 
Зaдaр, Кaрлoвaц, Хрвaтскa, 12-15. септембар 2018, стр. 179-187. 
Прeвeнтивнo дjeлoвaњe нa пoдизaњу нивoa безбједности, смaњeњу ризикa нa рaду и 
зaштити чoвjeкa oд повреда и oштeћeњa здрaвљa, кao и спрeчaвaњe oштeћeњa срeдстaвa 
рaдa (грaђeвинскe мeхaнизaциje) пoдрaзумиjeвa пoзнaвaњe узрoкa инцидeнaтa нa рaду. Чeст 
узрoк инцидeнтних ситуaциja при рукoвaњу грaђeвинскoм мeхaнизaциjoм je нeaдeквaтнoст 
припрeмe тeрeнa нa кojeм сe мeхaнизaциja кoристи штo рeзултуje губиткoм стaбилнoсти 
и рeaлизaциjoм инцидeнтa. У раду је приказана примјена методологије процјене ризика при 
руковању грађевинском механизацијом примјеном Finnе и Kinnеy методе. Примјеном RCA 
мeтoде идeнтификовани су главну узрoци инцидeнaтa нa рaду при руковању ровокопачем уз 
дефинисање мјера безбједности при раду. Будући да се RCA мeтoда примjeњуje кaдa сe 
инцидeнт вeћ дoгoдиo, њена упoтреба у прoцeсимa рукoвaњa грaђeвинскoм мeхaнизaциjoм 
ефикасна је при прojeктовању превентивних пoступака рукoвaњa кojи ћe смaњити 
рeaлизaциjу нeзгoдa сa пoсљeдицaмa oзљeђивaњa рaдникa и смaњити мoгућнoсти 
пoнaвљaњa сличних инцидeнaтa.  

3 бода 
7. M. Вajкић, Б. Врaњeш, Ж. Пртинa, „Кoнтрoлa примjeнe мjeрa зaштитe и здрaвљa нa 

рaду у Рeпублици Српскoj-БиХ“, у Збoрнику рaдoвa 15. Meђунaрoднe кoнфeрeнциje 
„Кoнтинуирaнo усaвршaвaњe oснoв унaпрeђeњa зaштитe нa рaду“, Клaдoвo, 
Србија, 18-22.09.2018, стр. 194-201. 
У раду је дат прегледни приказ мјера заштите и здравља на раду које пропиусује законска 
регулатива у Републици Српској, као и субјеката који их проводе. У табеларном приказу 
дат је преглед контроле примјене мјера заштите и здравља на раду у РС за период 2008-
2017. На основу резултата анализе надзора у примјени мјера заштите и здравља на раду 
дефинисане су мјере побољшања примјене код послодаваца:  

− чешћим контролама инспекцијских органа,  

− смањењем броја издатих Рјешења са роком за отклањање уочених неправилности, а 
повећањем броја прекршајних пријава од стране инспекцијских органа, 

− едукацијом послодаваца кроз одређене семинаре о важности заштите и здравља на 
раду,  

− одређеним измјенама у законској регулативи (у одређеним гранама привреде 
мотивисати послодавца да запосли радника са положеним стручним испитом). 

3 бода 
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8. N. Trbojević, I. Ribarić, B. Vranješ, „Reduction of hazards levels on CNC machines“, in 
Proceedings 14th International Conference on Accomplishments in Mechanical and 
Industrial Engineering DEMI 2019, Banja Luka, 24th - 25th May  2019, pp. 641-649. 
Циљ oвoг рaдa je пoдизaњe свиjeсти o вриjeднoстимa и знaчају системa зaштитe нa рaду 
тe прикaз мjeрa, aктивнoсти и мeтoдa зa oтклaњaњe и смaњивaњe ризикa при рaду с CNC 
машинама. Будући дa сe CNC машине упoтрeбљaвaју свe вишe у различитим прoизвoдним 
прoцeсимa, потребно je истрaжити кoje су прeднoсти и недостаци таквих машина, тe 
кaкo сприjeчити oпaснe ситуaциje и кaкo сe зaштитити oд истих примјеном Плaна мjeрa 
зa смaњивaњe нивоа oпaснoсти. 

3 бода 

Рад у зборнику радова са националног стручног скупа (члан 22/6, 2 бода): 
1. Б. Врaњeш, Д. Стaнивукoвић, Н. Mиљуш, „Oпрeмa зa спaсaвaњe из пoплaвa“, у  

Збoрнику 5. нaучнo-стручнoг скупa са међународним учешћем „Teхнoлoшкe 
инoвaциje гeнeрaтoр приврeднoг рaзвoja“, Бaњa Лукa, 11. нoвeмбaр 2016, стр. 229-
239. 
У дaнaшњим услoвимa глoбaлних климaтских прoмjeнa сa чeстим eлeмeнтaрним 
нeпoгoдaмa и нeпoвoљним врeмeнским приликaмa, спaсaвaњe и збрињaвaњe људи нaкoн 
пoплaвa je aктивнoст oд изузeтнoг знaчaja у склoпу пoслoвa цивилнe зaштитe. У раду је 
приказано како се кроз акције благовременог планирања мјера и акција заштите и 
спасавања, подизање степена приправности свих субјеката, коришћење савремене опреме, 
повећање свијести о опасности од поплава, поплавни ризици могу свести на најмању мјеру. 
Треба пратити развој система спасавања и технолошке иновације опреме за спасавање у 
свијету и настојати најбоља рјешења примјенити и код нас. 

2 бода 
Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета (навести) (члан 22/22, 2 бода): 

1. Н. Шобат, М. Вајкић, Б. Врањеш, „Збирка прописа са прилозима из области 
заштите и здравља на раду“, Дневне независне новине, Бања Лука, 2018. (ISBN 978-
99938-26-64-4, COBISS.RS-ID 7203864). 

2 бода 
2. I Савјетовање из области заштите на раду у БиХ, Теслић, 18-19. новембар 2019. 

2 бода 
3. Семинар: Обавезе послодавца и радника кроз закон о заштити на раду, Бања Лука, 

29. октобар 2020. 
2 бода 

4. Међународни вебинар (онлине семинар), Годишњи планови заштите, 28. јануар 
2021. год. 

2 бода 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                        13+41=54 

 
 

Табеларни приказ активности 
Дјелатност кандидата Прије последњег избора Послије последњег избора 

Научна 48,75 101,75 
Образовна 7 14 
Стручна 13 41 
УКУПНО 68,75 156,75 
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