


б) Др Саша Продановић, доцент, Универзитет у Источном Сарајеву, 
Машински факултет Источно Сарајево, ужа научна област Машинство, члан 

в) Др Бојан Кнежевић, доцент, Машински факултет, Универзитет у Бањој 
Луци, ужа научна област: Мехатроника и роботика,  члан 
 

 
Пријављени кандидати 
1. Зоран Граховац, мастер инжењер машинства 
 
 
 
 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Зоран (Јадранко и Јадранка) Граховац 
Датум и мјесто рођења: 18.06.1994. године, Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: - 2020, од фебруара до августа 

Термоенерго инжењеринг, 
Београд, ,  

- 2020, од новембра до данас  
PLANET SOFT d.o.o,  

Радна мјеста: Инжењер пројектант 
Развојни инжењер 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Машински 
факултет 

Звање: Дипломирани инжењер машинства за 
мехатронику – 180 ECТS 

Мјесто и година завршетка: 2018. године у Бањој Луци 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,59 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет у Београду, Машински 

факултет 
Звање: Мастер инжењер машинства 
Мјесто и година завршетка: 2020. године у Београду 
Наслов завршног рада: Интеграција IoT технологије у 

управљању индустријских система 



Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Техничке науке, ужа научна област 
Аутоматско управљање 

Просјечна оцјена: 9,75 
Докторске студије/докторат: 

Назив институције:  
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

 

Назив докторске дисертације:  
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

 

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

 

  
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 

 
 

Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                     
   
 
 
 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 
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: 
 
 



д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 
 

 
 
 
 
 

Табеларни приказ укупне дјелатности кандидата  
 
Дјелатност кандидата Бодова прије 

избора 
Бодова послије 

избора Укупно 

Бодови од просјечне 
оцјене са I и II циклуса 96.7  96.7 

Научна    
Образовна - - - 
Стручна - - - 
Свеукупно бодова 96.7 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




