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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ:  
 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 
о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 
 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 
На сједници Сената Универзитета у Бањој Луци, одржаној дана 27.07.2020. године, 
донесена је одлука број: 02/04-3.1604-15/20 о расписивању Конкурса за избор у 
наставничка и сарадничка звања, на основу приједлога за расписивање конкурса 
Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, број 
14/3.782/20 од 14.07.2020. године. 
 
Ужа научна/умјетничка област: 
Грађевински материјали и конструкције 
 
Назив факултета: 
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет 
 
Број кандидата који се бирају 
1 (један) 
 
Број пријављених кандидата 
1 (један) 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
19.08.2020. године, дневни лист ''Глас Српске'', web страница Универзитета у Бањој Луци 
 
Састав комисије: 
На XI редовној сједници Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-
геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци, одржаној дана 14.07.2020. године, 
донесена је одлука, број: 14/3.782-1/20, о именовању Комисије по расписаном Конкурсу 



за разматрање конкурсног материјала и писање Извјештаја за избор у звање наставника 
за ужу научну област Грађевински материјали и конструкције, у саставу: 

а) предсједник – доц. др Гордана Броћета, дипл. инж. грађ. – доцент; ужа научна 
област: Грађевински материјали и конструкције, Универзитет у Бањој Луци, 
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет;  

б) члан – проф. др Драган Милашиновић, дипл. инж. грађ. – редовни професор; 
ужа научна област: Механика и теорија конструкција, Универзитет у Суботици, 
Грађевински факултет; 

в) члан – проф. др Валентина Голубовић-Бугарски, дипл. инж. маш. – ванредни 
професор; ужа научна област: Примијењена механика, Универзитет у Бањој Луци, 
Машински факултет. 

 
Пријављени кандидати: 

1. др Анђелко Цумбо, дипл. инж. грађ. 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Анђелко (Петар и Даринка) Цумбо 
Датум и мјесто рођења: 21.11.1964. године, Бабићи, Шипово 
Установе у којима је био запослен: - Институт за испитивање материјала и 

конструкција Републике Српске, 2000 -
2015. 
- Институт за урбанизам грађевинарство 
и екологију Републике Српске, 2015 - до 
данас. 
- Универзитет у Бањој Луци, 
Архитектонско-грађевинско-геодетски 
факултет, 2019 - до данас. 

Радна мјеста: - Институт за урбанизам грађевинарство 
и екологију Републике Српске – 
самостални стручни сарадник у одјељењу 
за конструкције, Руководилац одјељења 
за конструкције, научни сарадник 1; 
- Архитектонско-грађевинско-геодетски 
факултет - стручни сарадник у настави на 
предметима Експериментална анализа 
конструкција, Санација бетонских 
конструкција, Санација зиданих, дрвених 
и челичних конструкција (ужа научна 



област Грађевински материјали и 
конструкције). 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- Члан Друштва за земљотресно 
инжењерство Републике Српске од 
његовог оснивања. 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Универзитет у Новом Саду,  
Факултет техничких наука 

Звање: Дипломирани грађевински инжењер (IX 
семестара) 

Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 1990. године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 7,48 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет у Новом Саду,  

Факултет техничких наука 
Звање: Магистар техничких наука за смјер 

Индустријска градња 
Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 1998 
Наслов завршног рада: Прилог анализи утицаја течења и 

скупљања бетона код спрегнутих 
конструкција 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Магистар техничких наука за смер 
индустријска градња 

Просјечна оцјена: 9,00 
Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Универзитет у Нишу, 
Грађевинско-архитектонски факултет 

Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Ниш, 2017 

Назив докторске дисертације: Анализа утицаја реолошких својстава код 
сложених спрегнутих конструкција 
слојевитим коначним елементима 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Доктор техничких наука 

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

Кандидат није имао претходне изборе у 
звање. 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
- 
Радови послије посљедњег избора/реизбора 

  



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

• А. Цумбо, Р. Фолић: “Прилог анализи утицаја течења и скупљања бетона код спрегнутих 
конструкција применом методе коначних елемената”, Часопис за испитивање и 
истраживање у области материјала и конструкција „Материјали и конструкције“ 43 (3) 
бр. 1-2 (2000), Издавач: Југословенско друштво за испитивање и истраживање материјала 
и конструкција, 2000, Београд, UDK: 06.055.2:62-03+620.1+624.001.5(497.1)=861, UDK 
666.982.4:693.547.557.567:517.954=861, YU-ISSN 0543-0798, стр. 12-19. 
https://www.researchgate.net/publication/303519773 

Резиме: У раду је указано да  течење и скупљање бетона и релаксација челика за преднапрезање може 
имати знатан утицај на промену стања напона и деформација код спрегнутих конструкција. Ова анализа 
је важан део прорачуна и димензионисања конструкција у свакодневној инжењерској пракси, те је у ту 
сврху развијен нумерички модел прорачуна по методи коначних елемената и одговарајући компјутерски 
програм.  

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: Оригинални научни рад  
10 бодова 

 

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

• А. Цумбо, Р. Фолић: “Примена методе коначних елемената за анализу утицаја 
реолошких својстава на стање напона и деформација спрегнутих конструкција”, 
Грађевински календар 2004, вол. 36, (2003), Издавач: Савез грађевинских инжењера и 
техничара Југославије, децембар 2003, Београд, UDK 624(059), 624.012.46:532.135: 
519.673, YU-ISSN 0352-2733, стр. 203-255. 
Резиме: У раду је развијен један нумерички прорачунски модел за одређивање стања напона и деформација 
услед  течења и скупљања бетона и релаксације челика за преднапрезање код спрегнутих конструкција. 
Примењена је метода коначних елемената, а алгоритам прорачуна је генерализован без обзира на 
статичку неодређеност конструкције. Формулисан је побољшани прорачунски модел којим се тачност 
резултата знатно поправља уз поделу конструкције на минималан број коначних елемената. Показано је 
да се услед временских - реолошких својстава материјала знатно мења стање напона и деформација 
спрегнутих конструкција и да се при пројектовању таквих конструкција реологија материјала/слојева 
мора укључити у анализе. У том циљу аутори су развили одговарајући програмски пакет чијом применом 
се на једноставан начин долази до потребних резултата у свакодневној инжењерској пракси.  

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: Оригинални научни рад 
6 бодова 

 

Прегледни рад у водећем научном часопису међународног значаја (чл. 19, ст. 10) 

• A. Cumbo, R. Folić: “Layered finite elements in the analysis of composite structures exposed 
to long-term effects”, Journal of Croatian Association of Civil Engineers „GRAĐEVINAR” 69 
(2017) 11, November  2017, Zagreb, UDK 624+69(05)=862, ISSN 0350-2465, 
DOI: https://doi.org/10.14256/JCE.1659.2016. 1-2, pp. 991-1005. 
https://www.researchgate.net/publication/322551449 

Abstract: This paper presents the use of a numerical model based on layered finite elements in  the  analysis  of  
stress  and  strain  due  to  creep  and  shrinkage  of  concrete  and  relaxation  of  prestressing  steel  in  statically  
indeterminate  composite  structures.  The  calculation  algorithm  allows  significant  changes  in  the  structure  

https://doi.org/10.14256/JCE.1659.2016


through  characteristic  time  intervals,  in  accordance  with  technological  procedures  used  during realisation 
of works. The corresponding computer program adapted to daily practical engineering design is also developed. 
Резиме: У раду је предложен један нумерички прорачунски модел за анализу стања напона и деформација 
усљед течења и скупљања бетона и релаксације челика за преднапрезање код статички неодређених 
спрегнутих конструкција заснован на слојевитим коначним елементима. Алгоритам прорачуна омогућује 
да се кроз карактеристичне интервале времена уведу све битне промјене у конструкцији у складу са 
технолошким поступцима при извођењу радова. Развијен је и одговарајући компјутерски програм 
прилагођен инжењерским прорачунима у пракси. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: Прегледни рад 
12 бодова 

 

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

• А. Цумбо, М. Латиновић, Д. Дујаковић: “Испитивање и анализа висећег пјешачког моста 
преко ријеке Врбас у Бањој Луци”, X међународно научно-стручно саветовање “Оцена 
стања, одржавање и санација грађевинских објеката и насеља”, Зборник радова, Издавач: 
Савез грађевинских инжењера Србије, 14-16. jун 2017, Вршац, UDC: 624.5.046(497.6),  
ISBN 978-86-88897-09-9, COBISS.SR-ID 236178956, стр. 191-198.  
https://www.researchgate.net/publication/318462673 

Резиме: У раду је приказано испитивање реконструисаног висећег пјешачког моста преко ријеке Врбас у 
Бањој Луци под утицајем пробног оптерећења. Конструкција моста није задовољила пројектоване услове 
за експлоатационо оптерећење због чега је испитивање прекинуто. Ово је иницирало спровођење 
активности на анализи и оцјени постојећег стања и изналажење рјешења за санацију конструкције моста.  

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: Изворни научни чланак 
5 бодова 

• А. Цумбо: “Утицај реолошких својстава код спрегнутих конструкција – нумеричке 
анализе слојевитим коначним елементима”, XII међународна научно-стручна 
конференција - “Савремена теорија и пракса у градитељству”, Зборник радова, Издавач: 
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука, 
7-8. децембар 2016, UDK 69(082), 624(082), 71/72(082), ISBN 978-99976-663-3-8, 
COBISS.RS-ID 6240024, стр. 45-52. 
https://www.researchgate.net/publication/311576559 

Резиме: У раду су изложене нумеричке анализе ослањајући се на раније развијени генерализовани 
прорачунски модел којим се уводи утицај течења и скупљања бетона и релаксације челика за 
преднапрезање током времена на стање напона и деформација код сложених спрегнутих конструкција, 
укључујући и статички неодређене системе, заснован на вискозним слојевитим коначним елементима 
(наставак раније објављених радова – теоријске основе, на X и XI Научно-стручном скупу). Кроз дати 
пример указано је на значајне промене стања током времена. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: Оригинални научни рад  
5 бодова 

 

 



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

• А. Цумбо, М. Поповић: “Испитивање пробним оптерећењем челичне кровне 
конструкције спортске дворане у Градишкој”, VIII научно-стручно међународно 
саветовање "Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката и насеља", 
Зборник радова, Издавач: Савез грађевинских инжењера Србије, 14-17. мај 2013, Борско 
језеро, UDK: 692.42.04:725.85(497.6): 624.91.024.2.014.2.04, ISBN 978-86-88897-03-7, 
COBISS.RS-ID 198233100, стр. 271-278. 
https://www.researchgate.net/publication/303519762 

Резиме: У раду је приказан поступак и најзначајнији резултати испитивања новосаграђене челичне кровне 
конструкције Спортске дворане у Градишкој под утицајем пробног оптерећења. Двопојасни главни 
решеткасти носачи су система просте греде распона 38.10 м на међусобном одстојању од 8 м. 
Примијењено је пробно оптерећење које симулира експлоатационо, односно 1 кН/м2 снијега на крову, и 
које се уноси преко горњег појаса решетке, на мјестима ослањања рожњача. Намјенски је направљена и 
преко каишева овјешена платформа на коју се наноси оптерећење. Мјерене су опште и локалне 
деформације на карактеристичним мјестима, а за то су коришћени угибомјери и мјерне траке. Рад 
садржи теоријско-експерименталну анализу челичне решетке са закључком о њеној сигурности за 
пројектовано оптерећење.  

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: Претходно саопштење 
1 бод 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                         39 бодова 
 

г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије посљедњег избора/реизбора 
- 
Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 
Током школске 2019/2020 године, стручни сарадник на предметима:  
Експериментална анализа конструкција,  
Санација бетонских конструкција и  
Санација зиданих, дрвених и челичних конструкција  
на Студијском програму Грађевинарство Архитектонско-грађевинско-геодетског 
факултета Универзитета у Бањалуци. 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                                      - 
 

д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије посљедњег избора/реизбора 
- 
Стручна дјелатност кандидата (послије посљедњег избора/реизбора) 

Стручни рад у часопису националног значаја са рецензијом (чл. 22, ст. 4) 

• R. Folić, A. Cumbo: “Theoretic Bases for Analysis of Viscous Deformations in Composite 
Beams using the Finite Elements Method”, Bulletins for Applied & Computing Mathematics, 
Technical University of Budapest, BAM-1770/2000 XCIII, september 2000, Budapest, ISSN 
0133-3526, pp. 17-28. 
Abstract: The paper analyses a numeric procedure of determining the stress and strain state due to creeping and 
shrinkage of concrete and relaxation of high-quality prestressing steel in composite structures. Through the finite 



element method (FEM) a general calculating procedure is formed to compute stress and strains independent of the 
statically indeterminate cpmposite structure. The matrix of stiffiness is derived by using the method of layers, while 
the shrinkage and creping of concrete are introduced through the fictive load. Prpcedure gradualy include 
particular segments of the composite cross-section into the stress active cross-section. 
Резиме: У раду је успјешно примијењена  метода коначних елемената и развијени су модели спрегнутих 
слојевитих вискозних елемената у циљу одређивања стања напона и деформација усљед  течења и 
скупљања бетона и релаксације челика за преднапрезање код спрегнутих конструкција. Модел прорачуна 
са вискозним коначним елементима је уствари проширени поступак са хомогеним елементима гдје је у 
пуној мјери искоришћена та аналогија укључујући и оптерећење које се уводи у прорачун у виду стварног 
и фиктивног.  

2 бода 

• R. Folić, A. Cumbo: “Application of Finite Elements Method in Analisys of Composite 
Concrete-Steel Beams”, Bulletins for Applied & Computing Mathematics, Technical University 
of Budapest, BAM-1782/2001 XCIV, may 2001, Budapest, ISSN 0133-3526, pp. 55-66. 
Abstract: This paper leans on our previous paper "Theoretic bases for analysis of viscous deformations in 
composite beams using the finite elements method" [4]. Beginning with equations of  equilibrium of the system, 
vectors of fictive forces are introduced witch significantly increases the accuracy of results, when beams are divided 
in a smaller number of elements, as well. By use of the finite elements method a general calculating procedure is 
formed, through which time dependent changes are introduced, in determining of stress and strain of composite 
concrete - steel beams regardless of static indedeterminate beam. By help pf original accompanying software two 
numerical examples are analyzed. 
Резиме: У раду је развијен нумерички поступак прорачуна спрегнутих конструкција по методи коначних 
елемената, гдје су хомогени елементи били основа за развој матрице крутости елемената са вискозним 
слојевима, а оптерећење спољашњим силама је била основа за развој фиктивних сила насталих усљед 
реолошких својстава материјала. На тај начин је уведен допринос  утицаја реологије бетона и 
преднапрегнуте арматуре на стање напона и деформација  сложених спрегнутих конструкција.  

2 бода 

 

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

• А. Цумбо: “Оцјена стања конструкције објекта Института за јавно здравство у Бањој 
Луци”, XI међународно научно-стручно саветовање “Оцена стања, одржавање и санација 
грађевинских објеката и насеља”, Зборник радова, Издавач: Савез грађевинских 
инжењера Србије, 19-21. јун 2019, Златибор, UDC: 725.194:69.059(497.6), ISBN 978-86-
88897-12-9, COBISS.SR-ID 277107468, стр. 271-282. 
Резиме: У раду је дата оцјена стања конструкције објекта Института за јавно здравство у Бањој Луци 
у циљу сагледавања потребних интервенција на адаптацији, одржавању и санацији с обзиром на то да је 
објекат од посебног значаја као културно-историјско насљеђе и да је константно у употреби. Ради се о 
објекту са масивним зидовима чија градња је започета још 1931. године, да би касније био дограђиван уз 
одређене адаптације и ојачања. Посљедњих година дошло је до појаве нових и ширења постојећих прслина 
и пукотина на зидовима и таваницама, чиме је додатно подстакнута потреба да се детаљније сагледа 
стање објекта имајући у виду висок степен сеизмичности локације.   

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: Стручни чланак 
3 бода 

• А. Цумбо: “Ојачање и надоградња комплекса постојећих објеката у Сарајеву”, Шесто 
међународно научно-стручно саветовање „Земљотресно инжењерство и инжењерска 
сеизмологија“, Зборник радова, Издавач: Савез грађевинских инжењера Србије, 13-15. јун 



2018, Краљево, UDC: 69.025.3(497.6), ISBN 978-86-88897-11-2, COBISS.SR-ID 264609548, 
стр. 457-464. 
Резиме: У раду је приказана анализа комплекса постојећих објеката у Сарајеву, грађених 50-их година 
прошлог вијека, за потребе реконструкције и надоградње једне етаже. Посебно је дат акценат на анализу 
сеизмичке отпорности зидане конструкције у систему са ситноребрастим полумонтажним таваницама 
карактеристичним за градњу из тог периода. Овим анализама указано је на нерегуларност и недовољну 
сигурност таваница и зидане конструкције, те на потребу адекватне санације. Усвојено је ојачање 
вертикалне конструкције зидова и посљедње таванице при чему је вођено рачуна о свим релевантним 
факторима са аспекта сигурности, функционалности и економичности.  

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: Прегледни стручни рад 
3 бода 

• А. Цумбо: “Утицај вискозних деформација бетона при прорачуну понашања високих 
зграда током времена”, XIII Научни скуп са међународним учешћем - “Савремена теорија 
и пракса у градитељству”, Зборник радова, Издавач: Архитектонско-грађевинско-
геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука, 24-25. мај 2018, ISSN 2566-
4484, DOI 10.7251/STP1813730A, стр. 730-738. 
https://www.researchgate.net/publication/325415616 

Резиме: На примјеру прорачуна понашања високе зграде указано је да временске деформације бетона имају 
значајан допринос на промјену понашања вертикалних носећих елемената - стубова и зидова. Указано је 
на феномен различитог скраћења бетонских/челичних стубова и бетонског језгра усљед скупљања и 
течења бетона током времена. Ова скраћења могу имати негативне посљедице по употребљивост 
конструкције, елемената испуне, инсталација у згради и сл. Прорачуни су урађени коришћењем 
прорачунског модела развијеног од стране аутора у оквиру ширег рада на анализи утицаја реолошких 
својстава код сложених спрегнутих конструкција слојевитим коначним елементима. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: Стручни рад 
3 бода 

• А. Цумбо: “Формирање слојевитих коначних елемената за анализу утицаја реолошких 
својстава код сложених спрегнутих конструкција – II део”, XI међународни научно-
стручни скуп - “Савремена теорија и пракса у градитељству”, Зборник радова, Издавачи: 
Завод за изградњу а. д. Бања Лука и Архитектонско-грађевински факултет Универзитета 
у Бањој Луци, Бања Лука, 14-15. мај 2015, UDK 69(082), 624(082), 71/72(082), ISBN 978-
99976-642-0-4, COBISS.RS-ID 5009432, стр. 179-186.  
Резиме: У раду је предложен jeдaн нумeрички пoступaк зa oдрeђивaњa стaњa нaпoнa и дeфoрмaциja услeд  
тeчeњa и скупљaњa бeтoнa и рeлaксaциje чeликa зa прeднaпрeзaњe кoд статички неодређених спрeгнутих 
кoнструкциja заснован на слојевитим коначним елементима. Aлгoритaм прoрaчунa омогућује да се кроз 
карактеристичне интервале времена уведу све битне промене у конструкцији у складу са технолошким 
поступцима при извођењу радова. Рaзвијен је и oдгoвaрajући кoмпjутeрски прoгрaм прилaгoђeн 
свакодневним инжeњeрским прорачунима у пракси. 

3 бода 

• А. Цумбо: “Процјена сеизмичке отпорности постојећих зграда – искуства из Бањалуке”, 
IX научно-стручно међународно саветовање "Оцена стања, одржавање и санација 
грађевинских објеката и насеља", Зборник радова, Издавач: Савез грађевинских 
инжењера Србије, 25-29. мај 2015, Златибор, UDC: 699.841(497.6), ISBN 978-86-88897-06-
8, COBISS.RS-ID 215130892, стр. 569-578. 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.7251%2FSTP1813730A?_sg%5B0%5D=sVSe_Rin3U036KWmat5G1lvZvWQKoirgYAEXd6r6pSf3O1L8-WRvrmn_Esq7fwUhu4EUfFlYeauN1TdrSV9Qzx6AFQ.ewpbo6vpkUWhu8neqMbyJSwgg4x-8Mol43X89fbxYpvuPepzrT3IDvg66Cct6wZ_rnmshckl-QvJ1T-D8xRwEQ


https://www.researchgate.net/publication/303638190 

Резиме: У чланку је приказан историјат градње објеката у Бањој Луци, са процјеном стања и 
регуларности конструкције на сеизмичке утицаје. Посебно је указано на проблем надоградње старих 
зиданих зграда, на неке недостатке код објеката који су грађени у оквиру асеизмичких прописа као и на 
грешке које се јављају код изградње нових објеката. Указано је на неке недовољно дефинисане одредбе 
важећег Правилника и на потребу за што бржим увођењем Еврокодова за конструкције као и на 
неопходност појачане контроле и санкционисања квалитета и одговорности рада појединаца и фирми.  

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: Прегледни стручни рад  
3 бода 

• А. Цумбо: “Формирање слојевитих коначних елемената за анализу утицаја реолошких 
својстава код сложених спрегнутих конструкција”, X међународни научно-стручни скуп 
- “Савремена теорија и пракса у градитељству”, Зборник радова, Издавачи: Завод за 
изградњу а. д. Бања Лука и Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој 
Луци, Бања Лука, БиХ, 15-16. мај 2014. године, UDK 69(082), 624(082), 71/72(082), ISBN 
978-99955-630-9-7, COBISS.RS-ID 4262424, стр. 271-278.  
Резиме: У раду је предложен један нумерички пoступaк зa oдрeђивaњa стaњa нaпoнa и дeфoрмaциja услeд  
тeчeњa и скупљaњa бeтoнa и рeлaксaциje чeликa зa прeднaпрeзaњe кoд статички неодређених спрeгнутих 
кoнструкциja заснован на слојевитим коначним елементима. Aлгoритaм прoрaчунa омогућује да се кроз 
карактеристичне интервале времена уведу све битне промене у конструкцији у складу са технолошким 
поступцима при извођењу радова. Рaзвијен је и oдгoвaрajући кoмпjутeрски прoгрaм прилaгoђeн 
свакодневним инжeњeрским прорачунима у пракси.  

3 бода 

• А. Цумбо, М. Поповић, Р. Фолић: “Оцјена стања конструкције објекта Геронтолошког 
центра у Дервенти”, VIII научно-стручно међународно саветовање "Оцена стања, 
одржавање и санација грађевинских објеката и насеља", Зборник радова, Издавач: Савез 
грађевинских инжењера Србије, 14-17. мај 2013, Борско језеро, UDK: 69.059.14 : 
725.513(497.6), ISBN 978-86-88897-03-7, COBISS.RS-ID 198233100, стр. 419-426. 
https://www.researchgate.net/publication/303519948 

Резиме: У раду су приказане најзначајније активности за поуздану оцјену стања конструкције старих 
објеката. Указано је на потребу утврђивања карактеристика основног конструктивног склопа зграде. У 
конкретном случају утврђене су карактеристике подтемељног тла, конструкције темеља, вертикалне 
носеће конструкције зиданих зидова и међуспратних конструкција. Узоркован је и испитан квалитет 
бетона, откопане су темељне траке, испитан је квалитет тла, разоткривене су таванице, зидови и 
серклажи, те су сагледани и у систему  просторне конструкције и међусобној интеракцији. Поређењем 
стања са савременим сазнањима о зиданим објектима и сеизмичкој регуларности утврђено је да постоји 
низ недостатака, те да је потребна значајнија реконструкција или уклањање и извођење новог објекта. 
Међутим, одлука о даљој судбини објекта је комплексан проблем и захтева координацију често 
супротстављених услова и интереса.  

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДУ: Стручни чланак  
3 бода 

 

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

• А. Цумбо, Р. Фолић, М. Поповић: “Могућност надоградње зиданих зграда са освртом на 
искуства из Бања Луке”, Саветовање „Зидане конструкције у савременој грађевинској 
пракси“, Зборник радова, Издавач: Југословенско друштво за испитивање и истраживање 



материјала и конструкција и Грађевински факултет Универзитета у Београду, 12. 
децембар 2001, Београд, стр. 163-170. 
https://www.researchgate.net/publication/303638238 

Резиме: У раду се разматра проблем надоградње зиданих зграда у сеизмички активним подручјима са 
освртом на искуства из Бањалуке. Сажето је приказан механизам понашања зиданих конструкција 
изложених дејству земљотреса. У поступку анализе сеизмичких карактеристика надограђених зиданих 
зграда наглашена је улога регуларности постојеће конструкције и квалитета уграђених материјала. 
Наведени су најчешће примењивани поступци ојачања постојећих зиданих зграда. Дат је осврт на 
недовољно дефинисане одредбе још увијек важећих прописа за надоградњу. У закључку је истакнуто да се 
кроз повећање стамбеног фонда може успоставити добра корелација између одржавања зграда и 
повећања отпорности конструкције у целини.  

2 бода 
 

Реализован национални стручни пројекат у својству руководиоца пројекта (чл. 22, ст. 
11)  

• А. Цумбо - руководилац пројекта, Ј. Латиновић – сарадник, “Главни пројекат санације 
кранских стаза на сервисном објекту за одржавање транспортне механизације”, број 2-02-
2039/19, Наручилац: РиТЕ Угљевик, ЈУ ИУГЕ РС, Бања Лука, август 2019. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, С. Јовановић и други – сарадници, “ Главни пројекат 
за изградњу индивидуалног стамбеног објекта”, број 2-02-368-1/19-ПД-003/19, 
Наручилац: Татјана и Бранко Поповић, Лакташи, ЈУ ИУГЕ РС, Бања Лука, фебруар 2019. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, Ј. Латиновић – сарадник, “ Главни пројекат темеља 
резервоара за воду”, број 1-02-3606-3/18, Наручилац: „Марбо“ д. о. о. Лакташи, ЈУ ИУГЕ 
РС, Бања Лука, јануар 2019. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта конструктивне фазе, Ј. Латиновић – сарадник, “ Главни 
пројекат за изградњу пословног објекта – вишенамјенске дворане у Брчком”, број 2-02-
3218-ПД-042/18, Наручилац: Канцеларија за управљање јавном имовином Брчко 
дистрикта БиХ, ЈУ ИУГЕ РС, Бања Лука, децембар 2019. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, Ј. Латиновић – сарадник, “Оцјена стања конструкције, 
могућност надоградње и промјене намјене из пословног у стамбени објекат у Градишкој“, 
број 2-02-2895-3/18, Наручилац: „Сладојевић“ д. о. о. Нова Топола, ЈУ ИУГЕ РС, Бања 
Лука, децембар 2018. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 



3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, Ј. Латиновић – сарадник, “Главни пројекат за монтажу 
опреме коморе 3 расхладног торња“, број 2-02-2847-1/18, Наручилац: „Рафинерија нафте 
Брод“ д. о. о. Брод, ЈУ ИУГЕ РС, Бања Лука, октобар 2018. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

А. Цумбо - руководилац пројекта, С. Јовановић, Ј Радуловић – сарадници, “ Главни 
пројекат за изградњу складишта боја и лакова”, број 2-02-599-3/18-ПД-022/18, 
Наручилац: „Карпентери Виторог“ д. о. о. Приједор, ЈУ ИУГЕ РС, Бања Лука, јун, 2018. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

А. Цумбо - руководилац пројекта конструктивне фазе, Ј. Латиновић – сарадник, “ Главни 
пројекат за изградњу спортске дворане и адаптацију зграде гимназије”, број 2-02-664/18-
ПД-012/18, Наручилац: Град Бања Лука, ЈУ ИУГЕ РС, Бања Лука, мај, 2018. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

А. Цумбо - руководилац пројекта, С. Јовановић, Ј Радуловић, А. Сегић – сарадници, “ 
Пројекат изведеног стања за легализацију складишно-производног анекса и компресорске 
станице уз постојећу производно-складишну халу, котловнице и портирнице”, број 2-02-
599-2/18-ПД-021/18, Наручилац: „Карпентери Виторог“ д. о. о. Приједор, ЈУ ИУГЕ РС, 
Бања Лука, април 2018. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

А. Цумбо - руководилац пројекта, С. Јовановић, Ј Радуловић, В. Јоргић, А. Сегић – 
сарадници, “ Главни пројекат за изградњу производно-складишне хале”, број 2-02-599/18-
ПД-009/18, Наручилац: „Карпентери Виторог“ д. о. о. Приједор, ЈУ ИУГЕ РС, Бања Лука, 
март, 2018. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

. Цумбо - руководилац пројекта, С. Јовановић, Ј Радуловић – сарадници, “Главни пројекат 
за легализацију приземног објекта са намјеном за примарну обраду дрвета (брента) са 
доградњом полузатворене надстрешнице уз исти”, број 2-02-599-1/18-ПД-016/18, 
Наручилац: „Карпентери Виторог“ д. о. о. Приједор, ЈУ ИУГЕ РС, Бања Лука, март 2018. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

. Цумбо - руководилац пројекта конструктивне фазе, Ј. Латиновић – сарадник, “Главни 
пројекат за реконструкцију објекта и надоградњу ката објекта број 88 у склопу комплекса 
правосудних институција за смјештај тужитељства БиХ”, број 1-0501-3103-13/17, 
Наручилац: Министарство правде БиХ Сарајево, ЈУ ИУГЕ РС, Бања Лука, јануар 2018. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 



3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта конструктивне фазе, “Пројекат за легализацију 
изведених радова на доградњи, реконструкцији и промјени намјене дијела 2. спрата робне 
куће „Боска“ у сврху формирања пословног простора - ресторана, број 1-0501-792/17-
155/17, Наручилац: РК „Боска“ а. д. Бања Лука, ЈУ ИУГЕ РС, Бања Лука, јануар 2018. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, Ј. Латиновић, В. Јоргић – сарадници, “Пројекат 
санације сервисног објекта за одржавање транспортне механизације”, број 1-0501-2222-
3/17-265/17, Наручилац: РиТЕ Угљевик, ЈУ ИУГЕ РС, Бања Лука, октобар 2017. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, “Анализа стања конструкције новог дијела хотела 
Палас”, број 1-05-1401-3/17, Наручилац: Хотел Палас Бања Лука, ЈУ ИУГЕ РС, Бања 
Лука, август 2017. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, “Извјештај о стању конструкције Зеленог моста и 
препоруке за санацију”, број 1-05-1546-1/17, Наручилац: Град Бања Лука, ЈУ ИУГЕ РС, 
Бања Лука, јун 2017. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, “Извјештај о стању конструкције сервисног објекта 
на ПК Богутово село”, број 1-05-1502/17, Наручилац: РиТЕ Угљевик, ЈУ ИУГЕ РС, Бања 
Лука, мај 2017. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, Ј. Латиновић, Љ.К. Марковић – сарадници “Пројекат 
уклањања постојећег моста преко ријеке Врбање у насељу Чесма”, број 1-01-954-4/17, 
Наручилац: Град Бања Лука, ЈУ ИУГЕ РС, Бања Лука, мај 2017. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, Ј. Латиновић – сарадник, “Елаборат за осигурање 
стабилности падине за објекат ТЦ Бинго Јајце”, број 1-05-787/17, Наручилац: „Бинго 
експорт-импорт“ д. о. о. Тузла, ЈУ ИУГЕ РС, Бања Лука, март 2017. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, Ј. Латиновић – сарадник, “Процјена стања 
конструкције објекта у Лохову – Рипач, Бихаћ“, број 1-62/17, Наручилац: Адем 
Салихагић, Бихаћ, ЈУ ИУГЕ РС, Бања Лука, јануар 2017. 



ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 
3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, “ Процјена стања конструкције објекта Института за 
јавно здравство у Бањој Луци“, број 1-6747-3/16, Наручилац: ЈЗУ Институт за јавно 
здравство РС Бања Лука, ЈУ ИУГЕ РС, Бања Лука, децембар 2016. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, Д. Јокић – сарадник, “Извјештај о испитивању 
пробним оптерећењем конструкције моста код Инцела преко ријеке Врбање”, број 
2771/14-03-ИК-005-06/14, Наручилац: Град Бања Лука, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 
10.06.2014. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Стручно мишљење са 
аспекта економске исплативости санације објекта ОШ „Бранко Ћопић“ у Прњавору”, број 
Ζ12-10/13, Наручилац: ОШ „Бранко Ћопић“ Прњавор, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 
15.10.2013. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Извјештај о испитивању 
пробним оптерећењем челичне кровне решетке спортске дворане Градишка”, број Ζ14-
12/12, Наручилац: Општина Градишка и „Нискоградња“ д. о. о. Лакташи, ЈУ ИМК РС, 
Бања Лука, 11.12.2012. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Извјештај о испитивању 
пробним оптерећењем моста преко канала Дашница на регионалном путу Бијељина-
Црњелево”, број М13-10/12, Наручилац: Град Бијељина, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 
26.10.2012. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Оцјена стања конструкције 
зграде и могућност надоградње етаже - стамбено-пословни објекат, тип Б, ламела 8, Анте 
Јакића Бања Лука”, број Ζ11-09/12, Наручилац: ЗЕВ Симе Матавуља 2 – Бања Лука, ЈУ 
ИМК РС, Бања Лука, 17.09.2012. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “ Оцјена стања конструкције 
објекта старог дијела ОШ „Бранко Ћопић“ у Прњавору”, број Ζ08-08/12, Наручилац: 
Општина Прњавор, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, август 2012. 



ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 
3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Извјештај о испитивању 
пробним оптерећењем надвожњака на магистралном путу М16 Бања Лука – Градишка на 
стационажи 2+154.000 у Залужанима”, број М07-07/12, Наручилац: „Нискоградња“ д. о. 
о. Лакташи, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 10.07.2012. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Анализа стања и приједлог 
мјера за мост бр. 4 преко Маховљанске ријеке на дионици Маховљани – Гламочани”, број 
10а-03/12, Наручилац: ЈП Аутопутеви РС Бања Лука, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 05.03.2012. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Контролна статичка анализа 
армиранобетонске конструкције на коти +8.00 испод постројења рекуперације у хали 
папир машине”, број 10а-09/10, Наручилац: СХП Целекс а. д. - Бања Лука, ЈУ ИМК РС, 
Бања Лука, 09.09.2010. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Стручно мишљење о стању 
друмског армиранобетонског моста „Ћућићи“ на локалном путу Кулаши – Присоје – 
Доњи Вијачани”, број 8а-6/10, Наручилац: Општина Прњавор, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 
30.06.2010. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Стручно мишљење о стању 
друмског армиранобетонског моста „Мирковац“ на локалном путу Кулаши – Присоје – 
Доњи Вијачани”, број 9а-6/10, Наручилац: Општина Прњавор, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 
30.06.2010. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Извјештај о контролном 
прорачуну армиранобетонске плоче изнад подрума у хали конфекције папира у фабрици 
Целекса”, број 07а-04/10, Наручилац: СХП Целекс а. д. - Бања Лука, ЈУ ИМК РС, Бања 
Лука, 20.04.2010. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Стручно мишљење о стању 
конструкције изведеног пословног објекта у Прњавору”, број 06а-04/10, Наручилац: 
Беспаљко Петар - Прњавор, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 14.04.2010. 



ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 
3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Извјештај о испитивању 
типских челичних конзола за електро стубове – затезне конзоле тип ЗКДВ и ЗКДМ”, број 
5а-10/09, Наручилац: „Миг електро“ Мркоњић Град, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 21.10.2009. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Извјештај о испитивању 
типских дводијелних обујмица за електро стубове – обујмица тип ДО-4 КП”, број 4а-
10/09, Наручилац: „Миг електро“ Мркоњић Град, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 21.10.2009. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Извјештај о испитивању 
типских челичних конзола за електро стубове – носиве конзоле тип НДКВ, НДКМ и 
НКВ”, број 6а-02/09, Наручилац: „Миг електро“ Мркоњић Град, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 
20.10.2009. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Анализа стања конструкције 
објекта складишта у кругу фирме Целекса”, број 2а-04/09, Наручилац: СХП Целекс а. д. - 
Бања Лука, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, април 2009. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Анализа прслина и оцјена 
сигурности међуспратних конструкција на пословном објекту „Певец“ у Бањалуци”, број 
6а-12/08, Наручилац: „Певец-производња“ д. о. о. - Бјеловар, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 
децембар 2008. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић, Н. Бундало – сарадници, “Стручно 
мишљење о могућности надоградње објекта реонске тф централе РЦ-5 у насељу 
Обилићево”, број 03а-03/08, Наручилац: Телеком Српске а. д. – Бања Лука, ЈУ ИМК РС, 
Бања Лука, март 2008. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Елаборат о испитивању 
стања конструкције главног решеткастог носача и рожњача на дијелу папир хале”, број 
02а-02/08, Наручилац: СХП Целекс а. д. - Бања Лука, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, фебруар 
2008. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 



3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Статички елаборат о 
могућности надоградње зграде Фонда ПИО Републике Српске у ул. Здраве Корде бр.10 у 
Бањалуци”, број 01а-01/08, Наручилац: ПИО РС - филијала Бања Лука, ЈУ ИМК РС, Бања 
Лука, јануар 2008. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Статички елаборат о утицају 
надограђене етаже на постојећу конструкцију стамбено-пословног објекта - ламела Ц”, 
број 12ц-12/07, Наручилац: „Компанија Душанић“ д. о. о. - Прњавор, ЈУ ИМК РС, Бања 
Лука, децембар 2007. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Статички елаборат о утицају 
надограђене етаже на постојећу конструкцију објекта - ламела А”, број 12а-12/07, 
Наручилац: „Компанија Душанић“ д. о. о. - Прњавор, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, децембар 
2007. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Статички елаборат о утицају 
надограђене етаже на постојећу конструкцију стамбено-пословног објекта - ламела Д”, 
број 12д-12/07, Наручилац: „Компанија Душанић“ д. о. о. - Прњавор, ЈУ ИМК РС, Бања 
Лука, децембар 2007. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Статички елаборат о утицају 
надограђене етаже на постојећу конструкцију стамбено-пословног објекта - ламела Б”, 
број 12б-12/07, Наручилац: „Компанија Душанић“ д. о. о. - Прњавор, ЈУ ИМК РС, Бања 
Лука, децембар 2007. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, “Елаборат о испитивању конструкције мостног крана 
N-02 носивости P=35 kN”, број 09а-09/07, Наручилац: „Комерц мали“ д. о. о. - Прњавор, 
ЈУ ИМК РС, Бања Лука, септембар 2007. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, “Елаборат о испитивању конструкције мостног крана 
N-01 носивости P=35 kN”, број 08а-09/07, Наручилац: „Комерц мали“ д. о. о. - Прњавор, 
ЈУ ИМК РС, Бања Лука, септембар 2007. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 



3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник “Елаборат о испитивању 
конструкције друмског моста преко ријеке Усоре у мјесту Жарковина код Теслића”, број 
02а-03/07, Наручилац: Општина Теслић, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, март 2007. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Елаборат о испитивању 
кранске стазе (L=7.2 m) за мостну дизалицу носивости 50 kN”, број 03а-03/07, Наручилац: 
Вујасин Винко, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, март 2007. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Елаборат о испитивању 
монтажне међуспратне конструкције у производној хали „Пролекс“ у Котор Варошу”, 
број 02а-02/07, Наручилац: Творница обуће „Спортек“ д. о. о. – Котор Варош, ЈУ ИМК 
РС, Бања Лука, фебруар 2007. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Елаборат о испитивању 
челичног стуба за јавну расвјету h=8 m”, број 24а-8-11/06, Наручилац: „Миг електро“ д. 
о. о. – Мркоњић Град, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, новембар 2006. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Елаборат о испитивању 
двогредне мостне дизалице носивости 30 kN (L=14 m)”, број 23а-08/06, Наручилац: 
„Ороз“ д. о. о. - Лакташи, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, август 2006. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Елаборат о испитивању 
двогредне мостне дизалице типа „Демаг“ носивости 20 kN (L=7.2 m)”, број 22а-08/06, 
Наручилац: „Ороз“ д. о. о. - Лакташи, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, август 2006. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Елаборат о испитивању 
порталног крана N-01 носивости 200 kN”, број 21а-07/06, Наручилац: „Ороз“ д. о. о. - 
Лакташи, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, август 2006. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, “Стручно мишљење о конструкцији стамбеног 
објекта и могућности надоградње мансардне етаже у улици Мајке Кнежопољке бр.2-10 у 



Бањалуци”, број 20а-07/06, Наручилац: „БЛ инвест“ – Бања Лука, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 
28.07.2006. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Извјештај о испитивању 
префабриковане армиранобетонске вршне конзоле за електро стубове тип СБ 1600/12”, 
број 17а-06/06, Наручилац: „Елим“ д. о. о. – Лакташи, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 19.06.2006. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Извјештај о испитивању 
префабрикованог армиранобетонског стуба за надземне електроенергетске водове тип СБ 
1600/12”, број 14а-06/06, Наручилац: „Елим“ д. о. о. – Лакташи, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 
19.06.2006. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Извјештај о испитивању 
префабриковане армиранобетонске вршне конзоле за електро стубове тип СБ 315/12”, 
број 18а-06/06, Наручилац: „Елим“ д. о. о. – Лакташи, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 19.06.2006. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Извјештај о испитивању 
префабрикованог армиранобетонског стуба за надземне електроенергетске водове тип СБ 
330/9”, број 19а-06/06, Наручилац: „Елим“ д. о. о. – Лакташи, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 
19.06.2006. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Извјештај о испитивању 
префабриковане армиранобетонске вршне конзоле за електро стубове тип СБ 1000/12”, 
број 15а-06/06, Наручилац: „Елим“ д. о. о. – Лакташи, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 16.06.2006. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Извјештај о испитивању 
префабрикованог армиранобетонског стуба за надземне електроенергетске водове тип СБ 
1600/9”, број 11а-06/06, Наручилац: „Елим“ д. о. о. – Лакташи, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 
16.06.2006. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Извјештај о испитивању 
префабрикованог армиранобетонског стуба за надземне електроенергетске водове тип СБ 



1000/9”, број 10а-06/06, Наручилац: „Елим“ д. о. о. – Лакташи, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 
16.06.2006. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Извјештај о испитивању 
префабрикованог армиранобетонског стуба за надземне електроенергетске водове тип СБ 
315/9”, број 09а-06/06, Наручилац: „Елим“ д. о. о. – Лакташи, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 
15.06.2006. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Извјештај о испитивању 
префабрикованог армиранобетонског стуба за надземне електроенергетске водове тип СБ 
315/12”, број 12а-06/06, Наручилац: „Елим“ д. о. о. – Лакташи, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 
15.06.2006. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Извјештај о испитивању 
префабрикованог армиранобетонског стуба за надземне електроенергетске водове тип СБ 
200/9”, број 08а-06/06, Наручилац: „Елим“ д. о. о. – Лакташи, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 
15.06.2006. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Извјештај о испитивању 
префабрикованог армиранобетонског стуба за надземне електроенергетске водове тип СБ 
1000/12”, број 13а-06/06, Наручилац: „Елим“ д. о. о. – Лакташи, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 
15.06.2006. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Извјештај о испитивању 
префабрикованог армиранобетонског ногара типа УБН-2”, број 16а-06/06, Наручилац: 
„Елим“ д. о. о. – Лакташи, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 14.06.2006. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Извјештај о стању 
конструкције објекта у Српској улици бр.71 у Бањалуци”, број 09-12/05, Наручилац: Град 
Бања Лука, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, децембар 2005. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 



• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Елаборат о испитивању 
моста преко канала Дашница на путној обилазници Бијељина на стационажи 3+100,00”, 
број 02-05/05, Наручилац: Бијељина пут а. д., ЈУ ИМК РС, Бања Лука, мај 2005. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Елаборат о испитивању 
моста „Петља“ у Мркоњић Граду на путу М5-2”, број 13-10/04а, Наручилац: „Интеграл 
инжењеринг“ д. о. о. Бања Лука, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, октобар 2004. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Стручно мишљење о стању 
конструкције стамбеног објекта и могућности надоградње у улици Николе Тесле бр.7-9 у 
Бањалуци”, број 11-09/04, Наручилац: Горан Радивојац - Бања Лука, ЈУ ИМК РС, Бања 
Лука, 22.09.2004. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Анализа носивости таванице 
ПОС 200 стамбено-пословног објекта П+2+Пк у Гламочанима”, број 10-06/04, 
Наручилац: „Лав комерц“ д. о. о. - Бања Лука, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 22.06.2004. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, “Елаборат о испитивању моста „Паралела“ у 
Бањалуци”, број 07-11/03, Наручилац: ГП „Враница“ д. о. о. Бања Лука, ЈУ ИМК РС, Бања 
Лука, новембар 2003. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Стручна оцјена 
конструкције објекта ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Сувом Пољу”, број 04-10/03, 
Наручилац: Општина Бијељина, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 06.10.2003. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Процјена стања са 
приједлогом техничких мјера на обнови моста преко ријеке Јошавка у насељу Бојићи”, 
број 30-11/02, Наручилац: Општина Челинац, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, новембар 2002. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Стручна оцјена могућности 
надоградње новог дијела објекта хотела „Палас“ у Бањалуци”, број 25-09/02, Наручилац: 
„Палас“ а.д. Бања Лука, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 16.09.2002. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 



3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Стручно мишљење о 
конструкцији и могућности надоградње објекта техничко-економског блока болнице 
Паприковац”, број 16-06/02, Наручилац: Клинички центар - Бања Лука, ЈУ ИМК РС, Бања 
Лука, 11.06.2002. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Стручно мишљење о 
конструкцији стамбеног објекта и могућности надоградње у улици Тараса Шевченка 
бр.14 у Бањалуци”, број 13-04/02, Наручилац: Жељезнице РС - Добој, ЈУ ИМК РС, Бања 
Лука, 30.04.2002. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

• А. Цумбо - руководилац пројекта, М. Поповић – сарадник, “Стручно мишљење о 
конструкцији стамбеног објекта и могућности надоградње у Југ Богдана бр.84 у 
Бањалуци”, број 12-04/02, Наручилац: Фонд ПИО, ТП „Матекс“ и „Аутопревоз“ – Бања 
Лука, ЈУ ИМК РС, Бања Лука, 25.04.2002. 
ДОСТАВЉЕНЕ КОПИЈЕ ОВЈЕРЕНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА СА ДОКАЗОМ О УЧЕШЋУ 

3 бода 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                       267 бодова 
 
 

ЗБИРНА ТАБЕЛА 

Кандидат Категорија Бодови 

 

Научна дјелатност 39 

Образовна дјелатност - 

Наставничке способности - 

Стручна дјелатност 267 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 306 
 

 
  



III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

На расписани Конкурс за избор у звање наставника за ужу научну област Грађевински 
материјали и конструкције, објављен 19.08.2020. године, пријавио се један кандидат др 
Анђелко Цумбо, дипл. инж. грађ. 

На основу увида у приложену документацију, коју је кандидат приложио уз пријаву на 
Конкурс, Комисија доноси слиједеће констатације: 

- Кандидат др Анђелко Цумбо, завршио је основне академске студије на Факултету 
техничких наука Универзитета у Новом Саду, са просјечном оцјеном 7,48; 

- Кандидат је завршио магистарске студије и одбранио магистарску тезу наслова ''Прилог 
анализи утицаја течења и скупљања бетона код спрегнутих конструкција'' на Факултету 
техничких наука Универзитета у Новом Саду, са просјечном оцјеном 9,00 током 
магистарских студија и тиме стекао научно звање магистар техничких наука за смер 
индустријска градња; 

- Кандидат је одбранио докторску дисертацију наслова ''Анализа утицаја реолошких 
својстава код сложених спрегнутих конструкција слојевитим коначним елементима'' на 
Грађевинско-архитектонском факултету Универзитета у Нишу и тиме стекао научно 
звање доктор техничких наука; 

- У погледу научне дјелатности, кандидат има један оригинални научни рад у часопису 
међународног значаја, један оригинални научни рад у научном часопису националног 
значаја, један прегледни рад у водећем научном часопису међународног значаја, два  
научна рада на научном скупу међународног значаја, штампана у цјелини и једно 
претходно саопштење на скупу међународног значаја.  

- У погледу образовне дјелатности, кандидат је током школске 2019/2020 године био 
ангажован као стручни сарадник на предметима: Експериментална анализа конструкција, 
Санација бетонских конструкција и Санација зиданих, дрвених и челичних конструкција 
на Студијском програму Грађевинарство Архитектонско-грађевинско-геодетског 
факултета Универзитета у Бањалуци. 

- У погледу стручне дјелатности, кандидат има објављена два стручна рада у часопису 
националног значаја, седам радова у зборнику радова са међународних стручних скупова, 
један рад у зборнику радова са националног стручног скупа и осамдесет реализованих 
националних стручних пројеката у својству руководиоца пројекта у области пројектовања 
и испитивања грађевинских конструкција. 

Обзиром да кандидат није раније изводио предавања на Универзитету у Бањалуци, у 
складу са чланом 24 Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника 
на Универзитету у Бањалуци, Комисија уз предметни Извјештај прилаже Мишљење о 
приступном предавању наслова ''Висећи пјешачки мост преко ријеке Врбас у Бањалуци – 
испитивање пробним оптерећењем и анализа''. 



 У складу са изнесеним чињеницама, Комисија је установила да пријављени кандидат – 
др Анђелко Цумбо, дипл. инж. грађ., испуњава све услове прописане Законом о високом 
образовању Републике Српске, Статутом Универзитета у Бањалуци  и Правилником о 
поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањалуци, те 
једногласно предлаже Наставно-научном вијећу Архитектонско-грађевинско-
геодетског факултета и Сенату Универзитета у Бањалуци да др Анђелка Цумбу, 
дипл. инж. грађ. изаберу у звање доцента за ужу научну област Грађевински 
материјали и конструкције, научног поља Грађевинарство. 
 

 
 
У Бањој Луци, 13.10.2020. године 

 
 
Потпис чланова Комисије: 

1.  доц. др Гордана Броћета, дипл. инж. грађ. – 
предсједник  

  
  

2. проф. др Драган Милашиновић, дипл. инж. 
грађ. – члан 

  
  

3. проф. др Валентина Голубовић-Бугарски, 
дипл. инж. маш. – члан 

  
  

 


