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II3BJE III TAJ KOMVTCVIJF,
o npuja*lbeHu,ilt xuHdudumuMo 3o us6op HacmoaHaKa y 3sutue

O4,ryrorr.l HacrasHo-Hayr{Hor nr,rjeha llpr.rpoguo-MareMart'ttlKor Sarynrera Vuurep:vffera
y Bamoj llyqra 6poj 1913.390121 ot 22.02.2021. roauue IzMeHoBaHa je Kouucuja :a
pa3Marpabe KoHKypoHor nareplrjana kt nucaube rassjeruraja :a ra:6op y 3BaIbe HacraBHlIKa

3a yxy HayqHy o6racr Onrura $usura, y cacraBy:

- AmaAeuur npoQ. ap {paro;sy6 Mupjauuh, pegoeHn npotpecop, Yuueepsurer y

EaBoj Ilyqu, MeAuqraucxra rfarcynrel yxa HayqHa o6racr Onrura t$vtzurca u

6uo$usura, npe4cjegHux,
- IIpoQ. Ap HeneHrca Anronuh, peAoBHI''I npo$ecop, Yuzrep:urer f{pHe lope,

Ilpupo4no-MaTeMarHrrKr4 $ary.mer, yxa HayqHa O6laCr HyxreapHa $tl:vxa
(paguoexonoruja, raMa crreKTponrerpraja u $uzurca nosr,rrpouujylta), u:rau,

- IIpo0. Ap lopan llonapuh, peAoBHr.r nposecop, YHuaepsurer y EeorpaAy,

(Dusuqrcu Sarylrer, yxa HayqHa o6lacr @usura aroMa H MoneKyna, qJIaH.

1. TIOAAIII4 O KOHKI/PCy

1

o Vo

roAr,rHe.

Kourypc Cenara Yuunepsurera y Earuoj Ilyqu 6poj 02104-3.675-17121 ot 25-03.2021

o6lacr OnurraHACTABHI4KA 3A3a

BHJ v vMATEMATI,ITIKOI H[rBep3I{TeTaenao Saxylreraflpupo4uo-AJryKa HacrasHo-HayqHor
3Balbe3a3A vr,rs6opo I4Batt KOHKypcaE pacrlt4clrBat} eYTBPb v rrpr4JeAnoraalroJ ny,r,
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Број кандидата који се бирају 
Један (1) 
 
Број пријављених кандидата 
Један (1) 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса:

- Дневни лист „Глас Српске“ од 07.04.2021. године 
- Интернет страница Универзитета у Бањој Луци

 
Састав комисије: 

1. Академик проф. др Драгољуб Мирјанић, редовни професор, Универзитет у 
Бањој Луци, Медицински факултет, ужа научна област Општа физика и 
биофизика, предсједник, 

2. Проф. др Невенка Антовић, редовни професор, Универзитет Црне Горе, 
Природно-математички факултет, ужа научна област Нуклеарна физика 
(радиоекологија, гама спектрометрија и физика позитронијума), члан, 

3. Проф. др Горан Попарић, редовни професор, Универзитет у Београду, 
Физички факултет, ужа научна област Физика атома и молекула, члан. 

 
Пријављени кандидати 
Др Биљана Антуновић, дипломирани физичар, ванредни професор на 
Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету Универзитета у Бањој Луци 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци:
Име (име оба родитеља) и презиме: Биљана (Тиносава и Славко) 

Антуновић
Датум и мјесто рођења: 12.06.1977. Сарајево
Установе у којима је био запослен: - Природно-математички факулет, 

Универзитет Црне Горе (2004-2006) 
- Лудвиг-Максимилианс Универзитет, 

Физички факултет, Минхен (2005-
2006) – хонорарно ангажована 

- Макс Планк Институт за Физику, 
Минхен и DESY институт, Хамбург 
(2007-2008) 

- Универзитет у Бањој Луци, 
Архитектонско-грађевинско-
геодетски факултет (2009 - сада) 

Радна мјеста: 
 

 

- Асистент, Универзитет Црне Горе, 
Природно-математички факултет, 
Подгорица (2004-2006)  
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- Лудвиг-Максимилианс Универзитет, 
Физички факултет, Минхен (2005-
2006) – хонорарно ангажована као 
асистент у настави 

- Постдокторант, Макс Планк 
Институт за Физику, Минхен и DESY 
институт, Хамбург као члан 
колаборација експеримената из области 
физике елементарних честица H1 и 
ATLAS (2007-2008) 

- Доцент, Универзитет у Бањој Луци, 
Архитектонско-грађевинско-
геодетски факултет (2009 - 2015) 

- Ванредни професор, Универзитет у 
Бањој Луци, Архитектонско-
грађевинско-геодетски факултет 
(2015 – данас)

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима:

Члан истраживачке колаборације 
DARWIN 

 
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Универзитет Црне Горе, Природно-

математички факултет 
Звање: Дипломирани физичар 
Мјесто и година завршетка: Подгорица, 2003. године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,06 
Постдипломске студије:  
Назив институције: - 
Звање: - 
Мјесто и година завршетка: - 
Назив завршног рада: - 
Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 
- 

Просјечна оцјена: - 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Лудвиг-Максимиланс универзитет, 

Физички факултет
Звање: Доктор природних наука, научно поље 

физика, Према Рјешењу Комисије за 
информисање и признавање докумената 
из области високог образовања под 
бројем 07.023/607-1371/08  
Der grad eines Doctors der 
Naturwissenshaften 
(doctor rerum naturalium) 

Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Минхен, Њемачка, 2007. године 
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Назив докторске дисертације: “A First Measurement of the Charged 
Current DIS Cross Sections with 
Longitudinally Polarised Electrons in the 
H1 Experiment at HERA“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Доктор природних наука, 
Der grad eines Doctors der 
Naturwissenshaften 
(doctor rerum naturalium) 

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

Универзитет Црне Горе, Природно-
математички факултет, Подгорица, 
асистент, 2004. 

Универзитет у Бањој Луци, 
Архитектонско-грађевинско-геодетски 
факултет, доцент, 2009. 

Универзитет у Бањој Луци, 
Архитектонско-грађевинско-геодетски 
факултет, ванредни професор, 2015 – до 
данас 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

Оригинални научни рад у водећем научном часопису међународног значаја 
(члан 19 став 7): 
 

1. B. Olivier,  A. Dubak-Behrendt,  C. Kiesling, Burkard Reisert, A. Aktas, B. 
Antunovic, J. Bracinik, C. Braquet, H. Brettel, B. Dulny  et al., A novel calorimeter 
trigger concept: The jet trigger of the H1 experiment at HERA, Nucl. Instrum. Meth. 
A 641 (2011) 58-71, Nucl. Instrum. Meth. A 724 (2013) 5 (erratum), ISSN 0168-
9002 

(12x0,3=3,6)

2. ATLAS Collaboration (G. Aad,...,B.Antunovic  et al.), Measurement of the top 
quark-pair production cross section with ATLAS in pp collisions at s√=7s=7 TeV, 
Eur. Phys. J. C 71 (2011) 1577, ISSN 1434-6044 

(12x0,3=3,6)
 

3. ATLAS Collaboration (G. Aad,...,B.Antunovic et al.), Measurement of underlying 
event characteristics using charged particles in pp collisions at s√=900 GeV and 7 
TeV with the ATLAS detector, Phys. Rev. D 83, 112001, 2011. ISSN 2470-0010 

(12x0,3=3,6)
 

4. ATLAS Collaboration (G. Aad,...,B.Antunovic et al.), Measurement of inclusive jet 
and dijet cross sections in proton-proton collisions at 7 TeV centre-of-mass energy 
with the ATLAS detector, Eur. Phys. J. C 71 (2) 1512, 2011. ISSN 1434-6044 

(12x0,3=3,6)

Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
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5. ATLAS Collaboration  (G. Aad,…,B.Antunovic et al.), Search for quark contact 

interactions in dijet angular distributions in pp collisions at √s = 7 TeV measured 
with the ATLAS detector, Phys. Lett. B 694 no 4-5 (2011):327–345, ISSN 0370-2693

(12x0,3=3,6)

6. ATLAS Collaboration (G. Aad,…,B.Antunovic et al.), Measurement of the W→ℓν 
and Z/γ∗→ℓℓ production cross sections in proton-proton collisions at √s=7 TeV with 
the ATLAS detector, Oct 2010. 55 pp.  JHEP 1012 (2010) 060 ISSN 1029-8479 

(12x0,3=3,6)
 

7. ATLAS Collaboration (G.Aad,...,B.Antunovic et al.), Search for New Particles in 
Two-Jet Final States in 7 TeV Proton-Proton Collisions with the ATLAS Detector at 
the LHC, Phys. Rev. Lett. B 105, 161801, 2010. ISSN 0370-2693 

(12x0,3=3,6)
 

8. ATLAS Collaboration (G.Aad,...,B.Antunovic et al.), Charged-particle 
multiplicities in pp interactions at √s = 900 GeV measured with the ATLAS detector 
at the LHC, Phys. Lett. B 688:21-42, 2010. ISSN 0370-2693  

(12x0,3=3,6)
 

9. ATLAS Collaboration (G. Aad,…,B.Antunovic et al.), Performance of the ATLAS 
Detector using First Collision Data, JHEP 1009:056, 2010. ISSN 1029-8479 

(12x0,3=3,6)
 

10. H1 Collaboration (F.D. Aaron,…,B.Antunovic et al.), Measurement of the D*± 

Meson Production Cross Section and F2 ccbar, at High Q2, in ep Scattering at HERA, 
Phys. Lett. B 686:91-100, 2010. ISSN 0370-2693  

(12x0,3=3,6)
 

11. H1 Collaboration (F.D. Aaron,...,B.Antunovic et al.), Inelastic Production of J/ 
Mesons in Photoproduction and Deep Inelastic Scattering at HERA, Eur. Phys. J. 
C68:401-420, 2010. ISSN 1434-6044 

(12x0,3=3,6)

12. H1 Collaboration (F.D. Aaron,...,B.Antunovic et al.), Measurement of Leading 
Neutron Production in Deep-Inelastic Scattering at HERA, Eur. Phys. J.C 68:381-
399, 2010. ISSN 1434-6044 

(12x0,3=3,6)

13. H1 Collaboration, (F.D. Aaron,...,B.Antunovic et al.), Jet Production in ep 
Collisions at Low Q2 and Determination of s, Eur. Phys. J.C 67:1-24, 2010. ISSN 
1434-6044 

(12x0,3=3,6)
 

14. H1 and ZEUS Collaboration (F.D. Aaron,...,B.Antunovic et al.), Events with an 
Isolated Lepton and Missing Transverse Momentum and Measurement of W 
Production at HERA, JHEP 1003:035, 2010. ISSN 1029-8479  
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(12x0,3=3,6)
 

15. H1 Collaboration (F.D.Aaron,...,B.Antunovic et al.), Prompt Photons in 
Photoproduction at HERA, Eur. Phys. J. C 66:17-33, 2010. ISSN 1434-6044 

(12x0,3=3,6)
 

16. H1 Collaboration (F.D. Aaron,…,B.Antunovic et al.), Measurement of the Charm 
and Beauty Structure Functions using the H1 Vertex Detector at HERA, 2009. 40 pp. 
Eur. Phys. J. C 65:89-109, 2010. ISSN 1434-6044   

(12x0,3=3,6)

17. H1 and ZEUS Collaboration (F.D.Aaron,...,B.Antunovic et al.), Combined 
Measurement and QCD Analysis of the Inclusive ep Scattering Cross Sections at 
HERA, JHEP 1001:109, 2010. ISSN 1029-8479 

(12x0,3=3,6)

18. H1 Collaboration (F.D. Aaron,…,B.Antunovic et al.), Diffractive Electroproduction 
of  and  Mesons at HERA, JHEP 1005:032, 2010. ISSN 1029-8479  

(12x0,3=3,6)
 

19. H1 Collaboration (F.D. Aaron,...,B.Antunovic et al.), Measurement of Diffractive 
Scattering of Photons with Large Momentum Transfer at HERA, Phys. Lett. B 
672:219-226, 2009. ISSN 0370-2693  

(12x0,3=3,6)
 

20. H1 Collaboration (F.D. Aaron,…,B.Antunovic et al.), Deeply Virtual Compton 
Scattering and its Beam Charge Asymmetry in e±p Collisions at HERA, Phys. Lett. 
B 681:391-399, 2009. ISSN 0370-2693  

(12x0,3=3,6)
 

21. H1 and ZEUS Collaboration (F.D. Aaron,...,B.Antunovic et al.), Multi-Leptons with 
High Transverse Momentum at HERA, JHEP 0910:013, 2009. ISSN 1029-8479  

(12x0,3=3,6)

22. H1 Collaboration (F.D. Aaron,..., B.Antunovic et al.), Observation of the Hadronic 
Final State Charge Asymmetry in High Q2 Deep-Inelastic Scattering at HERA, 
Phys. Lett. B 681:125-133, 2009. ISSN 0370-2693  

(12x0,3=3,6)

23. H1 Collaboration (F.D. Aaron,...,B.Antunovic et al.), A Precision Measurement of 
the Inclusive ep Scattering Cross Section at HERA, Eur Phys. J. C 64:561-587, 2009. 
ISSN 1434-6044   

(12x0,3=3,6)
 

24. H1 Collaboration (F.D.Aaron,…,B.Antunovic et al.), Jet Production in ep 
Collisions at High Q2 and Determination of s, Eur. Phys. J. C65:363-383, 2010. 
ISSN 1434-6044 
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(12x0,3=3,6)
 

25. H1 Collaboration (F.D.Aaron,...,B.Antunovic et al.), Measurement of the Inclusive 
ep Scattering Cross Section at Low Q2 and x at HERA, Eur. Phys. J. C 63:625-678, 
2009. ISSN 1434-6044 

(12x0,3=3,6)

26. H1 Collaboration (F.D. Aaron,...,B.Antunovic  et al.), Search for Excited Quarks in 
ep Collisions at HERA, Phys. Lett. B 678:335-343, 2009. ISSN 0370-2693  

(12x0,3=3,6)
 

27. H1 Collaboration (F.D. Aaron,...,B.Antunovic et al.), Events with Isolated Leptons 
and Missing Transverse Momentum and Measurement of $W$ Production at HERA, 
Eur. Phys. J. C 64:251-271, 2009. ISSN 1434-6044 

(12x0,3=3,6)
 

28. H1 Collaboration (F.D. Aaron,...,B.Antunovic et al.), Search for Single Top Quark 
Production at HERA, Phys. Lett. B 678:450-458, 2009. ISSN 0370-2693  

(12x0,3=3,6)
 

29. H1 Collaboration (F.D. Aaron,...,B.Antunovic et al.), A General Search for New 
Phenomena at HERA, Phys. Lett. B 674:257-268, 2009. ISSN 0370-2693 

(12x0,3=3,6)
 

30. H1 Collaboration (F.D. Aaron,...,B.Antunovic et al.), Inclusive Photoproduction of 
0, K*0 and  Mesons at HERA, Phys. Lett. B 673:119-126, 2009. ISSN 0370-2693 

(12x0,3=3,6)
 

31. H1 Collaboration (F.D. Aaron,...,B.Antunovic et al.), Strangeness Production at low 
Q2 in Deep-Inelastic ep Scattering at HERA, Eur. Phys. J.C 61:185-205, 2009. ISSN 
1434-6044 

(12x0,3=3,6)
 

32. H1 Collaboration (F.D. Aaron,...,B.Antunovic et al.), Measurement of the Proton 
Structure Function FL(x, Q2) at Low x, Phys. Lett. B 665:139-146, 2008. ISSN 0370-
2693 

(12x0,3=3,6)

33. H1 Collaboration (F.D. Aaron,...,B.Antunovic et al.), Multi-Lepton Production at 
High Transverse Momenta in ep Collisions at HERA, Phys. Lett. B 668:268-276, 
2008. ISSN 0370-2693 

(12x0,3=3,6)
 

34. H1 Collaboration (F.D. Aaron,...,B.Antunovic  et al.), Study of Charm 
Fragmentation into D* Mesons in Deep-Inelastic Scattering at HERA,  Eur. Phys. 
J. C 59:589-606, 2009. ISSN 1434-6044   

(12x0,3=3,6)
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35. H1 Collaboration (F.D. Aaron,...,B.Antunovic et al.), Measurement of isolated 

photon production in deep-inelastic scattering at HERA, Eur. Phys. J.C 54:371-387, 
2008. ISSN 1434-6044 

(12x0,3=3,6)
 

36. H1 Collaboration (F.D. Aaron,...,B.Antunovic et al.), Search for Excited Electrons 
in ep Collisions at HERA, Published in Phys. Lett. B 666:131-139, 2008. ISSN 0370-
2693  

(12x0,3=3,6)
 

37. H1 Collaboration (F.D. Aaron,...,B.Antunovic et al.), A Search for Excited 
Neutrinos in e- p Collisions at HERA, Phys. Lett. B 663:382-389, 2008. ISSN 
0370-2693  

(12x0,3=3,6)
 

38. H1 Collaboration (F.D. Aaron,...,B.Antunovic et al.), Three- and Four-jet 
Production at Low x at HERA, Eur. Phys. J. C 54:389-409, 2008. ISSN 1434-6044 

(12x0,3=3,6)
 

39. H1 Collaboration (F.D. Aaraon,...,B.Antunovic et al.), Measurement of Deeply 
Virtual Compton Scattering and its t-dependence at HERA, Phys. Lett. B 659:796-
806, 2008. ISSN 0370-2693 

(12x0,3=3,6)
 

40. H1 Collaboration (A.Aktas,…, B.Antunovic et al.), Dijet Cross Sections and Parton 
Densities in Diffractive DIS at HERA, JHEP 0710:042, 2007. ISSN 1029-8479 

(12x0,3=3,6)
 

41. H1 Collaboration (A.Aktas,...,B.Antunovic et al.), Measurement of Inclusive Jet 
Production in Deep-Inelastic Scattering at High Q2 and Determination of the Strong 
Coupling, Phys. Lett. B 653:134-144, 2007. ISSN 0370-2693 

(12x0,3=3,6)
 

42. H1 Collaboration (F.D. Aaraon,..,B.Antunovic et al.), Charged Particle Production 
in High Q2

 Deep-Inelastic Scattering at HERA, Phys. Lett. B 654:148-159, 2007. 
ISSN 0370-2693 

(12x0,3=3,6)
43. H1 Collaboration (A. Aktas,...,B.Antunovic et al.), Search for lepton flavour 

violation in ep collisions at HERA, Eur. Phys. J. C 52:833-847, 2007. ISSN 1434-
6044   

(12x0,3=3,6)
 

44. H1 Collaboration (A.Aktas,...,B.Antunovic et al.), Search for Baryonic Resonances 
Decaying to  in Deep-Inelastic Scattering at HERA, Eur. Phys. J. C 52:507-514, 
2007. ISSN 1434-6044 

(12x0,3=3,6)
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45. H1 Collaboration (A.Aktas,...,B.Antunovic et al.), Tests of QCD Factorisation in 

the Diffractive Production of Dijets in Deep-Inelastic Scattering and 
Photoproduction at HERA, Eur. Phys. J. C 51:549-568, 2007. ISSN 1434-6044 

(12x0,3=3,6)
 

46. H1 Collaboration (Aktas,...,B.Antunovic et al.), Production of D* Mesons with 
Dijets in Deep-Inelastic Scattering at HERA, Eur. Phys. J. C 51:271-287, 2007. ISSN 
1434-6044 

(12x0,3=3,6)
 

47. H1 Collaboration (Aktas,...,B.Antunovic et al.), Diffractive open charm production 
in deep-inelastic scattering and photoproduction at HERA, Eur. Phys. J. C 50:1-20, 
2007. ISSN 1434-6044 

(12x0,3=3,6)
 

48. H1 Collaboration (A.Aktas,..,B.Antunovic et al.), Inclusive D* Meson Cross 
Sections and D* Jet Correlations in Photoproduction at HERA, Eur. Phys. J. C 
50:251-267, 2007. ISSN 1434-6044 

(12x0,3=3,6)

49. H1 Collaboration (A.Aktas,...,B.Antunovic et al.), Photoproduction of Dijets with 
High Transverse Momenta at HERA, Phys. Lett. B 639:21-31, 2006. ISSN 0370-
2693 

(12x0,3=3,6)
 

50. H1 Collaboration (A.Aktas,...,B.Antunovic et al.), Measurement and QCD Analysis 
of the Diffractive Deep-Inelastic Scattering Cross Section at HERA, Eur. Phys. J. C 
48: 715-748, 2006. ISSN 1434-6044 

(12x0,3=3,6)

51. H1 Collaboration (A.Aktas,...,B.Antunovic et al.), Diffractive Deep-Inelastic 
Scattering with a Leading Proton at HERA, Eur. Phys. J. C 48:749-766, 2006. ISSN 
1434-6044 

(12x0,3=3,6)
 

52. H1 Collaboration (A.Aktas,…,B.Antunovic et al.), Measurement of Charm and 
Beauty Dijet Cross Sections in Photoproduction at HERA using the H1 Vertex 
Detector, Eur. Phys. J. C 47:597-610, 2006. ISSN 1434-6044 

(12x0,3=3,6)
 

53. H1 Collaboration (A.Aktas,...,B.Antunovic et al.), Search for a Narrow Baryonic 
Resonance Decaying to pKs

0  or pKs
0  in Deep Inelastic Scattering at HERA, Phys. 

Lett. B 639:202-209, 2006. ISSN 0370-2693 
(12x0,3=3,6)

 
54. H1 Collaboration (A.Aktas,...,B.Antunovic et al.), Search for doubly-charged Higgs 

boson production at HERA, Phys. Lett. B 638:432-440, 2006. ISSN 0370-2693 
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(12x0,3=3,6)
 

55. H1 Collaboration (A.Aktas,...,B.Antunovic et al.),  Lepton Production in ep 
Collisions at HERA, Eur. Phys. J. C 48:699-714, 2006. ISSN 1434-6044 

(12x0,3=3,6)

56. H1 Collaboration (A.Aktas,...,B.Antunovic et al.), Diffractive Photoproduction of  
Mesons with Large Momentum Transfer at HERA, Phys. Lett. B 638:422-431, 2006. 
ISSN 0370-2693 

(12x0,3=3,6)
 

57. H1 Collaboration (A.Aktas,...,B.Antunovic et al.), First Measurement of Charged 
Current Cross Sections at HERA with Longitudinally Polarised Positrons, Phys. 
Lett. B 634: 173-179, 2006. ISSN 0370-2693 

(12x0,3=3,6)
 

58. H1 Collaboration (A.Aktas,…,B.Vujicic et al.), Measurement of Event Shape 
Variables in Deep-Inelastic Scattering at HERA, Eur. Phys. J. C 46:343-356, 2006. 
ISSN 1434-6044 

(12x0,3=3,6)
 

59. H1 Collaboration (A.Aktas,…,B.Vujicic et al.), Elastic J/ Production at HERA, 
Eur. Phys. J. C 46:585-603, 2006. ISSN 1434-6044 

(12x0,3=3,6)
 

60. H1 Collaboration (A.Aktas,…, B.Vujicic et al)., Forward Jet Production in Deep 
Inelastic Scattering at HERA, Eur. Phys. J. C 46 (2006) 27-42. ISSN 1434-6044 

(12x0,3=3,6)
 

61. H1 Collaboration (A.Aktas,…,B.Vujicic et al.), Measurement of ccF2  and bbF2  at 
Low Q2 and x using the H1 Vertex Detector at HERA, Eur. Phys. J. C 45:23-33, 2006. 
ISSN 1434-6044 

(12x0,3=3,6)
 

62. H1 Collaboration (A.Aktas,…,B.Vujicic et al.), A Determination of Electroweak 
Parameters at HERA, Phys. Lett. B 632:35-42, 2006. ISSN 0370-2693 

(12x0,3=3,6)

63. H1 Collaboration (A.Aktas,…,B.Vujicic et al)., Search for Leptoquark Bosons in ep 
Collisions at HERA, Phys. Lett. B 629:9-19, 2005. ISSN 0370-2693 

(12x0,3=3,6)
 

64. H1 Collaboration (A.Aktas,…,B.Vujicic et al.), Measurement of Deeply Virtual 
Compton Scattering at HERA, Eur. Phys. J. C 44:1-11, 2005. ISSN 1434-6044 

(12x0,3=3,6)
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65. H1 Collaboration (A.Aktas,…,B.Vujicic et al)., Measurement of charm and beauty 
photoproduction at HERA using D* mu correlations, Phys. Lett. B 621:56-71, 2005. 
ISSN 0370-2693 

(12x0,3=3,6)
 
66. H1 Collaboration (A.Aktas,…,B.Vujicic et al.), Measurement of Beauty Production 

at HERA Using Events with Muons and Jets, Eur. Phys. J. C 41:453-467, 2005. ISSN 
1434-6044 

(12x0,3=3,6)
 

67. H1 Collaboration (A.Aktas,…,B.Vujicic et al.), Measurement of Dijet Cross 
Sections in ep Interactions with a Leading Neutron at HERA, Eur. Phys. J. C 41:273-
286, 2005. ISSN 1434-6044 

(12x0,3=3,6)
 

68. H1 Collaboration (A.Aktas,…,B.Vujicic et al.), Measurement of ccF2 and bbF2  at 
High Q2 using the H1 Vertex Detector at HERA, Eur. Phys. J. C 40:349-359, 2005. 
ISSN 1434-6044 

(12x0,3=3,6)
 

69. H1 Collaboration (A.Aktas,…,B.Vujicic et al.), A Direct Search for Stable Magnetic 
Monopoles Produced in Positron-Proton Collisions at HERA, Eur. Phys. J. C 
41:133-141, 2005. ISSN 1434-6044 

(12x0,3=3,6)

Прегледни научни рад у водећем часопису међународног значаја (члан 19 став 
10): 
 

1. The ATLAS Collaboration (G. Aad,...,B.Antunovic et al.), Studies of the 
performance of the ATLAS detector using cosmic-ray muons, Eur. Phys. J. 
C 71, 1593 (2011) ISSN 1434-6044 

 (12x0,3=3,6)
 

2. ATLAS Collaboration (G.Aad,...,B.Antunovic et al.), The ATLAS Inner Detector 
commissioning and calibration, Eur. Phys. J. C 70:787-821, 2010. ISSN 1434-6044

 (12x0,3=3,6)

3. ATLAS Collaboration (G. Aad,..., B. Antunovic et al.), Readiness of the ATLAS Tile 
Calorimeter for LHC collisions, Eur. Phys. J. C 70:1193–1236, 2010. ISSN 1434-
6044 

 (12x0,3=3,6)
 

4. ATLAS Collaboration (G. Aad, B. Abbott,...,B.Antunovic et al.), Commissioning of 
the ATLAS Muon Spectrometer with cosmic rays, Eur. Phys. J. C 70: 875–916, 2010. 
ISSN 1434-6044 

 (12x0,3=3,6)
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5. ATLAS Collaboration (G. Aad,...,B.Antunovic et al.), The ATLAS Simulation 
Infrastructure, Eur. Phys. J. C 70:823-874, 2010. ISSN 1434-6044  

 (12x0,3=3,6)
 

6. ATLAS Collaboration (G Aad, B Abbott,…, B.Antunovic et al.), Readiness of the 
ATLAS liquid argon calorimeter for LHC collisions, Eur. Phys. J. C 70:723–753, 
2010. ISSN 1434-6044 

 (12x0,3=3,6)
 

7. ATLAS Collaboration (G Aad,...,B.Antunovic et al.), Drift Time Measurement in 
the ATLAS Liquid Argon Electromagnetic Calorimeter using Cosmic Muons, Eur.  
Phys. J. C 70 (3):755-785, 2010. ISSN 1434-6044 

(12x0,3=3,6)
 
Оригинални научни рад објављен у научном часопису националног значаја 
(члан 19, став 9): 

1. Б.Антуновић, А.Јанковић, Љ.Прерадовић, Мјерење коефицијента пролаза 
топлоте непрозирног фасадног зида и повезаност са метеоролошким 
условима, Техника, 70(4):593-598, 2015. ISSN: 0040-2176 

(6)

Научни рад на научном скупу међународног знaчаја штампан у цјелини (члан 
19 став 15): 

 
1. Б. Антуновић, Д. Гајић, А. Јанковић, Топлотни губици кроз омотач зграда 

предшколског васпитања, Научно-стручни симпозијум Инсталације и 
Архитектура, Београд, стр. 42-48, 2014. ИСБН 978-86-7924-133-7  

(5)

2. Б. Антуновић, Љ. Прерадовић, У. Умићевић, Свјетлосни комфор – студија 
случаја, Десети међународни научно-стручни скуп "Савремена теорија и 
пракса у градитељству", Зборник радова, Бањалука, РС, ISBN 978-99955-630-
9-7, 14. - 16. мај 2014. 

(5)

3. Б. Антуновић, А. Јанковић, Љ. Прерадовић, Топлотне перформансе омотача 
зграда предшколског васпитања и образовања, Зборник радова грађевинског 
факултета Суботица, Међународна конференција Савремена достигнућа у 
грађевинарству, Суботица, 24-25. април 2014, стр. 545-550, ISSN 0352-6852  

(5)
 

4. Љ. Прерадовић, Б. Антуновић, А. Крстић-Фурунџић, Субјективни осјећај 
топлотног комфора на радном мјесту, Међународна конференција Савремена 
достигнућа у грађевинарству, април 2014, стр. 799-806, 
www.gf.uns.ac.rs/~zbornik/doc/ZR25.108.pdf 

(5)
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5. М. Станковић, Б. Антуновић, У. Умићевић, Дневна свјетлост-угоднији и 
хуманији живот, Зборник радова Петог интернационалног научно-стручног 
скупа Грађевинарство - наука и пракса - ГНП 2014, Просторно, урбанистичко 
и архитектонско планирање и пројектовање, Грађевински факултет Подгорица, 
Жабљак, април 2014, стр. 1493-1500, http://www.gnp.ac.me/gnp.htm 

(5)

6. Б. Антуновић, Г. Броћета, Процјена енергетске ефикасности омотача 
објеката универзитета у Бањалуци, Осмо научно-стручно међународно 
саветовање СГИС - "Оцена стања, одржавање и санација грађевинских 
објеката и насеља", Зборник радова, Борско језеро, РС, 14. - 17. мај 2013, UDC 
727.3:620.9 (497.6) 699.8 (497.6), ISBN 978-86-88897-03-7, COBISS.SR-ID 
198233100, стр. 459-466. 

(5)

7. Б. Антуновић, Љ. Прерадовић, А. Крстић-Фурунџић, Топлотни комфор и 
енергетска ефикасност универзитетских зграда у Бањалуци, Симпозијум 
''Инсталације&Архитектура 2013'', Београд, 2013, стр. 23-30, e-
science.amres.ac.rs/TP36035/wp-content/.../12/Zbornik-IA-2013.pdf 

(5)
 

8. Љ. Прерадовић, Б. Антуновић, Анализа ваздушног комфора у радној средини 
на примјеру зграда Универзитета у Бањој Луци, ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА Вол. 
12, Март 2013, infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/.../RSS-8-12.pdf 

(5)

9. Љ. Прерадовић, Б. Антуновић, С.Косић-Јеремић: Постигнути резултати 
кандидата током средњошколског образовања и квалификационог испита на 
студијском програму Грађевинарство – Зборник радова са међународног 
симпозијума „Технологија, информатика и образовање – стање и проблеми, 
циљеви и могућности, промјене и перспективе“, Филозофски факултет Бања 
Лука, 20-21. септембар 2013. стр.703-716(ISBN 978-99955-59-43-4) 

(5)

10. Б.Антуновић, М. Станковић, А. Јанковић, Д. Гајић, Д. Тодоровић, Мјерење 
коефицијента пролаза топлоте зида у згради Ректората Универзитета у 
БањојЛуци, Зборник радова са XIII међународног научно-стручног скупа 
Савременатеорија и пракса у градитељству, Бањалука, април 2012, стр. 37-46, 

(5x0,5=2,50)

11. Б. Антуновић, А. Јанковић, Р. Декић, Оцјена утицаја буке у објектима 
Универзитета у Бањој Луци, Међународни научно-стручни скуп ''Архитектура 
и Урбанизам, Грађевинарство, Геодезија – Јуче, Данас, Сутра'', Архитектонско-
грађевински факултет Бања Лука, 2011, стр. 539-548. 

(5)
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12. B.Antunović on the behalf of the H1 Collaboration, New QCD Results from the H1 
Experiment at HERA, Oct 2008. 3pp, 34th International Conference on High Energy 
Physics (ICHEP 2008), Philadelphia, Pennsylvania, http://arxiv.org/abs/0810.3171 

(5)
 

13. B.Antunović on behalf of H1 Collaboration, Charged Current in Polarised ep 
Collisions at HERA II, Deep Inelastic Scattering, Tskuba, Japan, 20-24.04.2006. 

(5)

14. B.Antunović on behalf of H1 Collaboration, A measurement of the Longitudinal 
Proton Structure Function at Low x in the H1 Experiment at HERA, Deep Inelastic 
Scattering, London, UK, 07-11.04.2008. 

(5)

3. Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини (члан 
19 став 17): 

1. B.Vujičić on behalf of H1 Collaboration, Triggering of the Charged Current 
Interactions in e-p Collisions at the H1 Experiment at HERA, Deutsche 
Physikalische Gesellschaft (DPG), Berlin, Germany, 04.03-09.03.2005 

                                                                                                                        (2)
 

2. B.Vujičić on behalf of H1 Collaboration, Charged Current Interactions and the Jet 
Trigger, Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG), Mainz, Germany, 29.03.-
10.04.2004.    

(2)

Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту 
(члан 19 став 20): 

1. Prazisionmessungen und Analyse der Elektron-QuarkWechselwirkung bei hohsten 
enegien sowie suche nach Phanomenen auserhalb der Standardmodels, Пројекат 
одобрен од Deutsche Forschungsgemeinshaft-а (DFG), руководилац пројекта 
проф.др Макс Клајн,  проф.др Слободан Бацковић, 2004-2008. 

                                        (3)

Реализован национални научни пројекат у својству руководиоца пројекта (члан 
19, став 21): 

1. Експериментално одређивање топлотних карактеристика омотача објеката 
предшколског васпитања и образовања у Бањој Луци и Народног позоришта 
Републике Српске у циљу унапређења њихове енергетске ефикасности, 
топлотног комфора и смањења емисије штетних гасова, носилац 
Архитектонско-грађевински факултет, под покровитељством Министарства 
науке и технологије РС и Министарства цивилних послова БиХ, координатор 
доц. др Биљана Антуновић, 2013-2014. 

(3)
Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту (члан 
19, тачка 22): 
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1. H1 Експеримент на HERA акцелератору, Пројекат одобрен од Министарства 
просвјете и науке Црне Горе, руководилац пројекта доц.др Наташа Раичевић, 
2005-2007. 

(1)

2. Енергетска ефикасност у градитељству, носилац пројекта Архитектонско-
грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, под покровитељством 
Министарства науке и технологије Републике Српске, координатор проф.др 
Миленко Станковић, 2009-2011.   

(1)

3. Анализа комфора у радној средини на примјеру зграда Универзитета у Бањој 
Луци, Архитектонско-грађевински факултет, координатор проф. др Љубиша 
Прерадовић, 2012-2013.          

(1)

4. Утицај средњошколског образовања и припремне наставе на успјех кандидата 
при полагању квалификационог испита на Архитектонско-грађевинском 
факултету Универзитета у Бањој Луци током 2012. године, Архитектонско-
грађевински факултет, координатор проф. др Љубиша Прерадовић, 2012. 

(1)

5. Евалуација средњошколског успјеха и квалификационог испита на 
Архитектонско-грађевинском факултету Универзитета у Бањој Луци током 
2012. и 2013. године,Архитектонско-грађевински факултет, координатор проф. 
др Љубиша Прерадовић, 2013. 

(1)

6. Компаративна анализа постигнутих резултата квалификационих испита на 
АГГФ-у у периоду 2012 - 2014. године, Архитектонско-грађевинско-геодетски 
факултет, координатор проф. др Љубиша Прерадовић, 2014-2015. 

(1)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                        363,1

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

Научна монографија националног значаја (члан 19, став 3): 

1. Б.Антуновић, Д.Гајић, Д.Ступар, „Енергетска ефикасност предшколских 
установа у Бањој Луци“, Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, 
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, 2020. ISBN 978-99976-782-2-
5, COBISS.RS-ID 8711704 

 
Резиме:  
Књига је настала као резултат опсежног рада на прикупљању података, анализи литературе, 
стандарда, правилника, анкетирању корисника, те прорачуну и мјерењу физичких величина. 
Анализирани су и систематизовани подаци и као резултат настала је књига која обрађује 
енергетску ефикасност вртића, кроз просторни, топлотни и ваздушни комфор. Приказана је 
свеобухватна мултидисциплинарна платформа за интегративно изучавање енергетске 
ефикасности уз представљање и анализирање простора предшколских установа и 
квантитативних/мјерљивих комфора простора вртића, њихових параметара, и то пројектних, 
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измјерених и препоручених, све у сврху директног унапређења вртића и индиректног 
унапређења правилника на предметном подручју. Књига даје допринос, директно, анализи 
стања предшколских установа Републике Српске како са аспекта енергетске ефикасности, тако 
и са аспекта комфора. Индиректно, приступ и методологија приказана у оквиру књиге, дају 
шири допринос због подржавања европских директива и међународних стандарда. 

(10)
 

Оригинални научни рад објављен у водећем научном часопису међународног 
значаја (члан 19, став 7): 

1. DARWIN Collaboration, J.Aalbers,..., B. Antunovic et al., Solar neutrino detection 
sensitivity in DARWIN via electron scattering, Eur. Phys. J. C 80, 1133, 2020. ISSN 
1434-6044 
(IF= 4,389 (2019)) 
 
Abstract: 
We detail the sensitivity of the proposed liquid xenon DARWIN observatory to solar neutrinos via 
elastic electron scattering. We find that DARWIN will have the potential to measure the fluxes of five 
solar neutrino components: pp, 7Be, 13N, 15O and  pep. The precision of the 13N, 15O 
and pep components is hindered by the double-beta decay of 136Xe and, thus, would benefit from a 
depleted target. A high-statistics observation of pp neutrinos would allow us to infer the values of the 
electroweak mixing angle, sin2θw, and the electron-type neutrino survival probability, Pee, in the 
electron recoil energy region from a few keV up to 200 keV for the first time, with relative precision 
of 5% and 4%, respectively, with 10 live years of data and a 30 tonne fiducial volume. An observation 
of pp and 7Be neutrinos would constrain the neutrino-inferred solar luminosity down to 0.2%. A 
combination of all flux measurements would distinguish between the high- (GS98) and low-metallicity 
(AGS09) solar models with 2.1–2.5σ significance, independent of external measurements from other 
experiments or a measurement of 8B neutrinos through coherent elastic neutrino-nucleus scattering in 
DARWIN. Finally, we demonstrate that with a depleted target DARWIN may be sensitive to the 
neutrino capture process of 131Xe. 

Резиме: 
У раду је детаљно описана осjетљивост  будуће астрочестичне опсерваторије на бази течног 
ксенона, DARWIN, на соларне неутрине користећи еластично расиjање електрона. Открили смо 
да ће DARWIN имати потенцијал да измjери флуксеве пет соларних неутринских 
компоненати:  pp, 7Be, 13N, 15O  и  pep. Прецизност одређивања компоненати 13N, 15O и  pep је 
умањена  присуством фона од двоструког бета распада 136Xe и, према томе,  пурификациија 
ксенонске мете је од значаја за умањење овог ефекта. Посматрање високе статистике  pp 
неутрина омогућило би нам да дођемо до закључака о вриједностима угла електро-слабог 
мијешања sin2θw и вjероватноће преживљавања неутрина електронског типа, Pee, у подручју 
енергије узмака електрона од неколико keV до 200 keV кеV по први пут, са релативном 
прецизношћу од 5%, односно 4%, са 10 година података и 30 тона фидуцијалне запремине. 
Посматрање pp и 7Be неутрина ограничило би неутрино  одређену соларну луминозност до 
0,2%. Комбинација свих мјерења флукса омогућила би разликовање соларних модела са 
високим (GS98) и ниским металицитетима (AGS09) са значајношћу 2,1–2,5σ, независно од 
мјерења из других експеримената или мјерења 8B неутрина кроз кохерентно еластично 
неутрино-језгро расијање у DARWIN-у. На крају, показујемо да са осиромашеном метом 
DARWIN може бити осјетљив на процес хватања неутрина из 136Xe. 

 (12х0,3=3,6)

2. F. Agostini,..., B. Antunovic et al., Sensitivity of the DARWIN observatory to the 
neutrinoless double beta decay of 136Xe, Eur. Phys. J. C 80, 808 (2020) 
(IF=4.389 (2019)) 
 

   Abstract: 
The DARWIN observatory is a proposed next-generation experiment to search for particle dark 
matter and for the neutrinoless double beta decay of 136Xe. Out of its 50 t total natural xenon 
inventory, 40 t will be the active target of a time projection chamber which thus contains about 3.6 t 
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of 136Xe. Here, we show that its projected half-life sensitivity is 2.4×1027 year, using a fiducial 
volume of 5 t of natural xenon and 10 year of operation with a background rate of less than 
0.2 events/(t ⋅⋅ year) in the energy region of interest. This sensitivity is based on a detailed Monte 
Carlo simulation study of the background and event topologies in the large, homogeneous target. 
DARWIN will be comparable in its science reach to dedicated double beta decay experiments using 
xenon enriched in 136Xe. 

Резиме: 
Резиме: 
DARWIN опсерваторија је представља сљедећу препоручену генерацију експеримената за 
тражење (потрагу) тамне материје и безнеутрински двоструки бета распад 136Xe. Од укупно 
50 t природног ксенона, 40 t ће представљати активну мету временске пројекционе коморе 
који садржи око 3.6 t 136Xe. У раду показујемо да је пројектована осјетљивост полуживота 
2.4×1027 година користећи фидуцијалну запремину од 5 t природног ксенона и 10 година рада 
са учестаношћу бекгроунда (фона) мањом од 0,2 догађаја/t/годишње у области од интереса. 
Осјељивост је заснована на детаљној Монте Карло симулацији бекгроунда и топлогије 
догађаја у великој, хомогеној мети. У опсегу истраживања DARWIN ће бити упоредив са 
намјенским експериментима у оквиру којих се истражује двоструки бета распад који користе 
обогаћени ксенон у 136Xe. 

 (12х0,3=3,6)

3. H1 and ZEUS Collaboration (F.D.Aaron,..., B.Antunovic et al.), Combination of 
measurements of inclusive deep inelastic e± p scattering cross sections and QCD 
analysis of HERA data, Eur. Phys. J. C75 (2015) 580, ISSN 1434-6044 
(IF= 4.104– петогодишњи импакт фактор (2019)) 
 
Abstract: 
A combination is presented of all inclusive deep inelastic cross sections previously published by the 
H1 and ZEUS collaborations at HERA for neutral and charged current e±p scattering for zero beam 
polarisation. The data were taken at proton beam energies of 920, 820, 575 and 460 GeV and an 
electron beam energy of 27.5 GeV. The data correspond to an integrated luminosity of about 1 
fb−1 and span six orders of magnitude in negative four-momentum-transfer squared, Q2, and 
Bjorken x. The correlations of the systematic uncertainties were evaluated and taken into account for 
the combination. The combined cross sections were input to QCD analyses at leading order, next-to-
leading order and at next-to-next-to-leading order, providing a new set of parton distribution 
functions, called HERAPDF 2.0. In addition to the experimental uncertainties, model and 
parameterisation uncertainties were assessed for these parton distribution functions. Variants of 
HERAPDF 2.0 with an alternative gluon parameterisation, HERAPDF 2.0 AG, and using fixed-
flavour-number schemes, HERAPDF2.0, are presented. The analysis was extended by including 
HERA data on charm and jet production, resulting in the variant HERAPDF 2.0 Jets. The inclusion 
of jet-production cross sections made a simultaneous determination of these parton distributions and 
the strong coupling constant possible, resulting 
in αs(MZ)=0.1183±0.0009(exp)±0.0005(model/parameterisation)±0.0012(hadronisation)+0.0037−0
.0030(scale). An extraction of xFγZ3 and results on electroweak unification and scaling violations 
are also presented. 
 
Резиме: 
Представљена је комбинација резултата свих инклузивних дубоко-нееластичних ефикасних 
пресјека који су претходно објављени од стране H1 и ZEUS колаборација на HERA 
акцелератору за неутралне и наелектрисане струје е±p расијања за неполаризован сноп. 
Подаци су узети за енергије протонског снопа од 920, 820, 575 и 460 GeV и енергију 
електронског снопа од 27,5 GeV. Подаци одговарају интегрисаној луминозности од ок 1 fb-1 и 
обухватају шест редова величине негативног квадрата преноса импулса и Бјоркенове х-
варијабле. При комбинацији података су процијењене и узете у обзир корелације 
систематских несигурности. Комбиновани ефикасни пресјеци су унесени у QCD анализе за 
водећи ред, до водећег, пружајући нови скуп функција дистрибуције партона, назван 
HERAPDF2.0. Поред експерименталних несигурности, за ове функције расподјеле партона 
процијењене су несигурности модела и параметризације. Представљене су варијанте 
HERAPDF2.0 са алтернативном параметризацијом глуона, HERAPDF2.0 и коришћењем шема 
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са фиксним бројем флавора, HERAPDF2.0. Анализа је проширена укључивањем HERA 
података о шарму и производњи млазева, што је резултирало варијантом HERAPDF2.0 Јетс. 
Укључивањем пресјека производње млаза омогућено је истовремено одређивање ових 
расподјела партона и могуће константе јаке интеракције, што је резултирало αs(МZ) =0,1183 
± 0,0009 (екcп) ± 0,0005 (модел /параметризација) ± 0,0012 (хадронизација)+0,0037−0,0030 
(скала). Такође су представљени екстракција xFγZ3 и резултати на електрослабој унификацији 
и кршењу скалирања.  

(12х0,3=3,6)

Прегледни рад у водећем научном часопису међународног значаја или 
поглавље у монографији истог ранга (члан 19, став 10): 
 

1. D.Gajić, D.Stupar, B.Antunović, A.Janković, Determination of the energy 
performance indicator of kindergartens through design, measured and recommended 
parameters, Energy and Buildings, Volume 204, 2019, 109511, 
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109511.  
(IF = 4,389 (2020)) 
 
Abstract: 
Research analyzed the influence of parameters derived from urban planning, architecture, building 
materials and technology, building physics, users and patterns of use, the measured thermal 
performance of the envelope and thermal comfort parameters on the energy performance indicators of 
two representative kindergartens. The paper presents an energy performance indicator through design 
and measured parameters of representative samples of old and new kindergartens located in the 
temperate climate zone of Banja Luka (northern Bosnia and Herzegovina). When the data presented 
in EN 13790 concerning the patterns of use and design temperatures for residential buildings or 
educational and cultural buildings is compared with the measured, surveyed, analyzed and estimated 
kindergarten data, the design parameters are found to deviate from the measured parameters. On the 
basis of the presented analysis, it is recommended that measurement of the thermal performance of 
envelopes of old buildings become a mandatory part of energy audit, and that an appropriate set of 
parameter values be used in the calculation of the energy performance indicator of kindergartens. 
Kindergartens must be introduced as a specific type of buildings in policies related to the minimum 
requirements for the energy performance of buildings and rational use of energy, energy audit and 
certification of buildings. 

Резиме:  
У истраживању су анализирани утицаји параметара из урбанизма, архитектуре, грађевинских 
материјала и технологије, грађевинске физике, корисника и образаца употребе, измјерених 
топлотних перформанси омотача зграда и параметара топлотне удобности на показатеље 
енергетских перформанси два репрезентативна вртића. У раду је представљен показатељ 
енергетске ефикасности кроз пројектне и измјерене параметре репрезентативних узорака 
старих и нових вртића који се налазе у зони умјерене климе Бања Лука (сјеверна Босна и 
Херцеговина). Када се подаци о обрасцима употребе и пројектним температурама за стамбене 
зграде или образовне и културне зграде представљени у стандарду EN 13790, упореде са 
измјереним, анкетом добијеним, анализираним и процијењеним подацима о вртићима, 
закључено је да пројектни параметри одступају од измјерених параметара. На основу 
представљене анализе препоручује се да мјерење топлотних перформанси омотача старих 
зграда постане обавезан дио енергетског прегледа зрада и да се за израчунавање показатеља 
енергетских перформанси вртића користи одговарајући скуп вриједности параметара. Вртићи 
треба да буду уведени као специфична врста зграда у правилнике који се односе на минималне 
захтјеве за енергетским перформансама зграда и рационалну употребу енергије, енергетски 
преглед и цертификацију зграда. 

(12х0,75=9)

Оригинални научни рад објављен у научном часопису националног значаја 
(члан 19, став 9): 
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1. A.Janković, B.Antunović, Lj.Preradović, Alternative Method for On Site Evaluation 

of Thermal Transmittance, FACTA UNIVERSITATIS, Series:Mechanical 
Engineering, Vol. 15, No 2, pp 341-351, August 2017. ISSN 0354 – 2025 

Abstract 

Thermal transmittance or U-value is an indicator of the building envelope thermal properties and a 
key parameter for evaluation of heat losses through the building elements due to heat transmission. 
It can be determined by calculation based on thermal characteristics of the building element layers. 
However, this value does not take into account the effects of irregularities and degradation of certain 
elements of the envelope caused by aging, which may lead to errors in calculation of the heat losses. 
An effective and simple method for determination of thermal transmittance is in situ measurement, 
which is governed by the ISO 9869-1:2014 that defines heat flow meter method. This relatively 
expensive method leaves marks and damages surface of the building element. Furthermore, the final 
result is not always reliable, in particular when the building element is light or when the weather 
conditions are not suitable. In order to avoid the above mentioned problems and to estimate the real 
thermal transmittance value an alternative experimental method, here referred as the natural 
convection and radiation method, is proposed in this paper. For determination of thermal 
transmittance, this method requires only temperatures of inside and outside air, as well as the inner 
wall surface temperature. A detailed statistical analysis, performed by the software package SPSS 
ver. 20, shows several more advantages of this method comparing to the standard heat flow meter 
one, besides economic and non-destructive benefits. 

Резиме: 
Коефицијент пролаза топлоте или U-вриједност је показатељ топлотних својстава омотача 
зграде и кључни параметар за процјену губитака топлоте кроз елементе зграде. Овај параметар 
се може одредити прорачуном на основу топлотних карактеристика слојева грађевинских 
елемената. Међутим, ова вриједност не узима у обзир ефекте неправилности и деградације 
одређених елемената омотача узрокованих старењем, што може довести до грешака у 
прорачуну топлотних губитака. Ефикасна и једноставна метода за одређивање коефицијента 
пролаза топлоте је мјерење на лицу мјеста, у складу са стандардом ISO 9869-1:2014 који 
дефинишe метод мјерења протока топлоте. Ова релативно скупа метода оставља трагове и 
оштећује површину грађевинског елемента. Штавише, коначни резултат није увијек поуздан, 
посебно за лаке грађевинске елементе или када временски услови нису погодни за мјерење. 
Да би се избјегли горе поменути проблеми и процијенила стварна вриједност коефицијента 
пролаза топлоте, у овом раду је предложена алтернативна експериментална метода, названа 
метода природне конвекције и зрачења. За одређивање коефицијента пролаза топлоте, овај 
метод захтијева само температуре унутрашњег и спољашњег ваздуха, као и температуру 
површине унутрашњег зида. Детаљна статистичка анализа, изведена помоћу софтверског 
пакета SPSS верзија 20, показује још неколико предности ове методе у поређењу са 
стандардном методом мјерења протока топлоте, поред економских бенефита и чињенице да 
не доводи до оштећења површине елемента. 

                                                                                                                                (6)  
 

2. B. Antunović, М. Malinović, J. Rašović, S. Petrović, Daylight performance in an 
Austro-Hungarian heritage building, AGG+, Br. 8, str. 8-18 
https://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/article/view/7037/6843 

           Abstract: 
The aim of this paper is to investigate the daylight performance in an Austro-Hungarian heritage 
building located in Banja Luka, Bosnia and Herzegovina. The building was originally used as a military 
headquarters and was later reused for administration and educational functions. The measurement of 
daylight was performed in a representative room-office in the building. The measurement results are 
discussed with respect to international standards and in relation to the specific architecture of the 
building. Furthermore, the simulation of the daylight performance was performed by using the Design 
Builder software. 

           Резиме: 
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          У раду је анализирана дневна свјетлост у згради из периода Аустро-угарског културног насљеђа 
која се налзи у Бањој Луци, Босна и Херцеговина. Зграда је оригинално кориштена за смјештај 
војске и касније је пренамијењена за адиминистративу и образовну функцију. Мјерење дневне 
свјетлости је извршено у репрезентативној просторији-канцеларији зграде. Резултати мјерења 
су продискутовани са аспекта међунарондих стандарда и у релацији са специфичном 
архитектуром зграде. Поред тога, симулација дневне свјетлости је урађена кориштењем 
софтвера Design Builder.                                                                                                       

(6х0,75=4,5) 
 

3. T.Фржовић, С.Туцикешић, Б.Антуновић, Испитивање стабилности мреже 
перманентних GNSS станица Републике Српске, AGG+, br.8, str. 52-62, doi: 
10.7251/AGGPLUS2008052F 
 
Резиме: 
Мрежа перманентних GNSS станица Републике Српске налази се на релативно трусном 
подручју и припада различитим странама регионалних расједа. Овај рад даје преглед 
испитивања стабилности петнаест перманентних станица SRPOS мреже користећи 
публиковане прецизне ефемериде. Интернационалне GNSS службе (IGS) и преузете RINEX 
податке перманентних GNSS станица SRPOS мреже. Истраживање је извршено кориштењeм 
податaкa прикупљениx у периоду од априла 2015. године до марта 2016. године. У раду су 
представљени вектори положаја за перманентне станице чије се вриједности налазе 
уинтервалу од 0.71 mm (перманентна станица Србац) до 22 mm (перманентна станица 
Невесиње) 

                                                                                                                             (6)
 
Научни рад на скупу међународног значаја штампан у цјелини (члан 19 став 15):

1. S.Peulić, A.Janković, D.Gajić, S.Čvoro, B.Antunović, Energy Performance of the 
Educational Building Envelope According to a Passive and Low-energy Standard  
in: B. Antunović (ed.) Proceedings of the XIII International Scientific Conference of 
Contemporary Theory and Practice in Construction, Banjaluka: University of 
Banjaluka, Faculty of Architecture, Civil Engeenering and Geodesy, May, 2018, pp. 
179-188. ISSN 2566-4484, doi 10.7251/STP1813179P 
 
Apstract: 
High energy demands and obligation for building energy certification make an impact on 
architectural design and building construction. The paper aims to present energy performance of the 
educational building envelope in a passive and low-energy standard in the climatic conditions of the 
north zone of the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina). The case study of design project for 
the building of Faculty of Architecture, Civil engineering and Geodesy, which construction started 
in 2011 in Banja Luka, serves as the basis for the presented research. The original plan for passive 
educational building development required large investments, which unfortunately were not 
provided. Planned construction costs with new concept were reduced, not only with lower 
requirements of the envelope energy performance, but also technical systems such as heating type, 
lower costs on finishing layers of floors, furnishing etc. The paper presents changes in energy 
performance of the building envelope and its impact on transmission and ventilation heat losses, as 
well as the energy needs for heating. 

 

Резиме: 
Високи енергетски захтјеви и потреба за енергетским цертификовањем зграде значајно утичу 
на пројектовање и извођење објекта. Рад има за циљ да прикаже енергетске перформансе 
омотача зграде образовања у пасивном и нискоенергетском стандарду у климатским условима 
зоне сјевер за Републику Српску. Студија случаја пројекта нове зграде Архитектонско-
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грађевинско-геодетског факултета, чија је изградња почела 2011. године у Бањој Луци, 
представља  основу за представљено истраживање. Визионарски поглед на изградњу пасивне 
зграде за образовање захтијевао је значајне инвестиције које, нажалост, нису биле 
обезбијеђене. Трошкови планиране изградње новог концепта су смањени, не само на основу 
смањења енергетских перформанси омотача зграде, него и на основу техничких система 
гријања, завршних слојева пода, опреме и сл. У раду су презентоване измјене енергетских 
перформанси омотача зграде и њиховог утицаја на трансмисионе и вентилационе губитке, а 
самим тим и на потребну енергију за гријање објекта.            

(5х0,5=2,5)  
 

2. D. Gajić, B. Antunović, A. Janković, Determination of the Limit Value of Permitted 
Energy Class for the Kindergartens in the North Region of Bosnia and Herzegovina, 
Book of Proceedings of the 5th International Academic Conference Places and 
Technologies, Ed. by A. Krstic-Furundzic, E. Vanista Lazarevic, A. Djukic, M. 
Vukmirovic, University of Belgrade - Faculty of Architecture, pp. 318-325, April, 
2018. ISBN: 978-86-7924-199-3 

 

 Abstract: 
According to the European Standard EN 15217 parameters affecting determination of the energy 
performance indicator (EP) for permitted energy class (energy performance requirement - EPr) are: 
climate, building type and function, energy carrier, shape factor of the building, ventilation - air 
change rate and illumination level. In the rulebooks related to the energy efficiency of buildings in 
Bosnia and Herzegovina as well as in the surrounding countries the energy performance indicator is 
defined by energy need for heating – QH,nd. Furthermore, in these rulebooks the residential buildings 
have the same upper limit values for permitted energy class as buildings for education and culture 
and kindergartens are not considered as buildings of a special type and function. However, taking 
into account widespread size of kindergartens with the ground floor only they cannot be treated 
neither as residential buildings nor as schools. Therefore, the main objective of this paper is to show 
parameters that directly affect required level of energy performance indicator for kindergartens. The 
research is based on the analysis performed on the sample of 11 detached kindergartens according to 
the architectural key design parameters primary based on the building function which are located in 
the north region of Bosnia and Herzegovina. As the result of presented research the permitted energy 
class for existing and new kindergartens will be defined on the basis of parameters related to the 
representative building shape factors, the air change rates and other relevant parameters important 
for the building energy efficiency and according to the rule-books that are currently being used in 
Bosnia and Herzegovina. 

Резиме: 
Према европском стандарду EN 15217 параметри који утичу на одређивање показатеља 
енергетске перформансе (EP) за дозвољени енергетски разред (захтјев за енергетским 
перформансама - EPr) су: клима, врста и функција зграде, извор енергије, фактор облика зграде, 
вентилација - брзина промјене ваздуха и ниво освјетљења. У правилницима који се односе на 
енергетску ефикасност зграда у Босни и Херцеговини, али и у околним земљама, показатељ 
енергетске ефикасности дефинисан је енергетском потребом за гријањем - QH,nd. Надаље, у 
овим правилницима стамбене зграде имају исте горње граничне вриједности за дозвољени 
енергетски разред, као и зграде за образовање и културу, а вртићи се не сматрају зградама 
посебног типа и функције. Међутим, узимајући у обзир распрострањену основу вртића са 
приземљем, само се они не могу третирати као стамбене зграде или као школе. Стога је главни 
циљ овог рада приказати параметре који директно утичу на потребни ниво енергетског 
индикатора за вртиће. Истраживање је засновано на анализи извршеној на узорку 11 одвојених 
вртића према архитектонским кључним параметрима пројектовања примарним на основу 
грађевинске функције која се налази у сјеверном дијелу Босне и Херцеговине. Као резултат 
представљених истраживања, дозвољени енергетски разред за постојеће и нове вртиће биће 
дефинисан на основу параметара који се односе на репрезентативне факторе зграде, стопе 
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промјене ваздуха и других релевантних параметара важних за енергетску ефикасност зграде и 
према правилницима које се тренутно користе у Босни и Херцеговини.                                      

(5) 
 

3. А. Јанковић, Д. Гајић, Б. Антуновић, Значај Blower Door Test-a при одређивању 
броја измјена ваздуха на час, Зборник радова са XII међународне научно-
стручне конференције Савремена теорија и пракса у градитељству, стр. 229-
236, Дец. 2016. ISBN 978-99976-663-3-8, COBISS.RS-ID 6240024 
 
Резиме: 
Најважнији параметар за прорачун вентилационих топлотних губитака код зграда са 
природном вентилацијом је број измјена ваздуха на час. Према важећој регулативи и стандарду  
BAS EN ISO 13789 овај параметар се грубо процјењује, што може довести до значајних 
грешака у прорачуну вентилационих, а тиме и укупних топлотних губитака. Међутим, према 
стандардима  ASHRAE  119 и 136, број измјена ваздуха на час се може индиректно одредити 
мјерењем запреминског протока ваздуха при вјештачки створеној разлици притисака 
користећи  Blower Door Test, што представља поузданији метод процјене. У циљу подизања 
свијести о значају и важности експерименталних мјерења, у овом раду је приказана 
компаративна анализа вентилационих топлотних губитака и броја измјена ваздуха на час 
добијених на основу ова два метода. 

(5)
 

4. Д.Гајић,  А.Јанковић,  Љ. Прерадовић,  Б.Антуновић, Анализа температуре 
ваздуха у вртићу као физичког параметра топлотног комфора, Зборник 
радова са XLIII Симпозијума о операционим истраживањима SYM-OP-IS 
2016, стр. 195-200, Сеп. 2016. ISBN: 978-86-335-0535-2 
 
Резиме: 
Према стандарду ISO 7730, под средином која пружа угодан топлотни комфор може се 
сматрати она средина коју 80% испитаника сматра пријатном, односно, неутралном. Међутим, 
топлотни комфор дјеце је веома тешко адекватно испитати помоћу анкета које се користе за 
одрасле особе, јер дјеца инфантилног/предшколског узраста не перципирају околину на исти 
начин као одрасли. У овом раду изложена је анализа топлотног комфора дјеце у вртићу “Невен” 
у Бањој Луци на бази мјерења температуре ваздуха као једног од најважнијих физичких 
параметара који одређује пројектни топлотни комфор. Мјерења су извршена према стандарду 
ISO 7726 на различитим висинама, али прилагођена висинским нивоима дјеце и могућностима 
постављања уређаја у просторији, а да се при томе не ремети њихова активност. Вриједности 
добијене мјерењем су обрађене, анализиране и графички представљене коришћењем 
програмског пакета Matlab верзија 2016а. 

(5х0,75=3,75) 

5. А.Јанковић, Б.Антуновић, М.Станковић, Експериментално одређивање 
ваздушне пропустљивости зграде, Зборник радова са шестог 
интернационалног научно-стручног скупа „Грађевинарство – наука и пракса“, 
Жабљак,  7-11.3. 2016, стр.1133-1138 
 
Резиме: 
У раду је представљено експериментано одређивање ваздушне пропустљивости породичне 
куће у Бањој Луци мјерењем број измјена ваздуха на час n50h-1 помоћу  Blower door теста. 
Мјерење је мотивисано субјективним осјећајем корисника објекта да им је топлотни комфор 
нарушен. Највећа дозвољена измјерена вриједност за n50h-1 прописана је Правилником о 
Минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда РС из 2015. године и у природно 
провјетраваним стамбеним зградама треба да износи 3 h-1. 

 (5)
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Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини (члaн 19, став 
17) 

1. Д.Гајић, Б.Антуновић, Д.Ступар,Унапређење пода на тлу постојеће зграде у 
Бањој Луци савременим топлотно изолационим материјалом, Зборник радова 
[Електронски извор]/Научно-стручни симпозијум „Енергетска 
ефикасност“ ЕНЕФ 2019, (Ур.) Блануша Б., Матић П., Зељковић Ч., Ерцег Б., 
Бањалука: Универзитет у Бањој Луци, Електротехнички факултет, стр. 8-13, 
Нов,.2019., ISBN 978-99955-46-39-7 
 
Резиме: 
У раду су анализирана мјерења вршена у децембру 2015. године, а прорачуном топлотних 
карактеристика омотача предложене су могућности њиховог енергетског унапређења у складу 
са Правилником о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда Републике 
Српске, који је на снази од 2016. године. Посебан осврт је дат на приказ техничких детаља 
унапређења пода на тлу примјењујући савремене топлотне изолационе материјале материјале 
EPS, XPS и VIP.  

(2) 
 

Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа (Члан 19 став 27): 

1. Уредник Зборника радова XIII међународне конференције „Савремена теорија 
и пракса у градитељству”, Бања Лука, 2018. 
https://stepgrad.aggf.unibl.org/attachments/article/11/Zbornik%20Stepgrad%20201
8%2022.05.2018..pdf 

(2)
2. Уредник Зборника радова XII научне конференције са међународним учешћем 

„Савремена теорија и пракса у градитељству“, Бања Лука, 2016. 
https://stepgrad.aggf.unibl.org/sr/prosle-konferencije/stepgrad-2016                           

(2)

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                        73,55
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора 
Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи (члан 21 став 2): 

1. Б.Антуновић, Физика зграде, Архитектонско-грађевинско-геодетски 
факултет, Бања Лука, ISBN 978-99955-752-8-1  

 (6)
Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, 
едукација у иностранству) (члан 21 став 10): 
 

1. CTEQ Summer School on QCD Analysis and Phenomenology, Madison, 
Wisconsin, SAD, 22.06-30.06.2004. 

(3)
 

2. Учесник 55. сусрета лауреата Нобелове награде са студентима, (55th Lindau 
Meeting of Nobel Laureates and Students in Lindau, Germany), 27.06-01.07.2005. 

            http://www.lindau-nobel.org 
(3)



24 
 

 
3. Monte Carlo School, Physics at the Terascale, DESY, Hamburg, Njemačka, 

21.04-24.04.2008. 
(3)

 
Члан комисије за одбрану рада другог циклуса (члан 21 став 14): 
 

1. Члан комисије за преглед и оцјену завршног рада другог циклуса студија 
студијског програма Архитектура, под називом „Идејни пројекат енергетски 
ефикасног објекта културног центра у насељу Обилићево у Бањалуци“, 
студентице Весне Лазић. 

(2)

2. Члан комисије за преглед и оцјену завршног рада другог циклуса студија 
студијског програма Архитектура, под називом „Сунчева свјетлост и 
одржива архитектура – акценат на Пројектовању енергетски ефикасних 
система дневне свјетлости“, студентице Биљане Радумило. 

(2)
Нерецензирани универзитетски приручник (члан 21 став 17): 

1. М. Станковић, Б. Антуновић, Љ. Прерадовић, Д. Гајић, Д. Тодоровић, С. 
Чворо, М. Малиновић, Енергетски ефикасна и одржива градња, 
Архитектонско-грађевински факултет, Бања Лука, 2013.  

(3х0,3=0,9)
 

Ангажман у настави на Универзитету у Бањој Луци 

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет 

 Грађевинска физика (студијски програм Грађевинарство) 
 Физика (студијски програм Геодезија)  
 Физика зграде (студијски програм Архитектура)  
 Енергетски ефикасна и одржива градња (студијски програм Архитектура) 

 
Природно-математички факултет 

 Физика 1 и Физика 2 (студијски програм Техничко васпитање и информатика)
 

Рударски факултет 

 Техничка физика 2 
 

Ангажман у настави на Лудвиг-Максимиланс универзитету у Минхену 

Физички факултет 

 Нуклеарна физика са физиком елементарних честица 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                                      19,9
Образовна дјелатност пoслије последњег избора 
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Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи (члан 21 став 2): 
 

1. Б. Антуновић, Одабрана поглавља физике са физиком зграде, Архитектонско-
грађевинско-геодетски факултет, Бања Лука, ISBN 978-99976-900-5-0, 2021. 

(6)
 

Менторство кандидата за степен другог циклуса (члан 21, став 13): 
 

1. Дајана Папаз, мастер рад, „Дух мјеста предграђа насеља Чесма“, 
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 
2021.године, ментор доц.др Дубравко Алексић, коментор проф.др Биљана 
Антуновић 

(4)
2. Нада Соломун, магистарски рад, „Одређивање утицаја географске 

оријентације Пословног објекта на потребну енергију за гријање и хлађење 
у бањалучком климатском подручју коришћењем програмског пакета 
TRNSYS”, Машински факултет, Универзитет у Бањој Луци, 2020.године, 
ментор доц.др Милован Котур, коментор проф.др Биљана Антуновић 

 (4)
Члан комисије за одбрану рада другог циклуса (члан 21 став 14): 
 

1. Слађана Јанковић, Комбиновани студијски програм Енергетска ефикасност у 
зградарству, под називом: “Могућности примјене соларних система на 
згради Владе Републике Српске“, Архитектонско-грађевинско-геодетски 
факултет, Универзитет у Бањој Луци, 2018.  

(2)
 

2. Игор Медаревић: „Основни утицаји обновљивих природних потенцијала и 
економска оправданост изградње нискоенергетских вишепородичних 
стамбених објеката у Републици Српској“, Архитектонско-грађевинско-
геодетски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 2015. 

(2)
Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса (члан 21, став 18): 

1. Војислав Васић, „Идејно рјешење концертне дворане у Бањој Луци“, 
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 
коментор доц.др Мирослав Малиновић, 2020. 

(1)

2. Теодора Братић, „Топлотне перформансе омотача идејног рјешења бунгалова 
у општини Језеро“, коментор доц. др Дарија Гајић,  2019. 

(1)

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

Гостујући професор на универзитетима у државама насталим на тлу бивше 
СФРЈ (ангажман у трајању краћем од 30 дана) (Члан 21/8) 
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1. Позивно предавање на тему „Building physics for Energy Efficiency“ на 
докторским студијама „Управљање катастрофалним догађајима и заштита од 
пожара“ у оквиру пројекта K-FORCE на Факултету техничких наука 
Универзитет у Новом Саду, 24-28.02.2020. 

(3)

2. Гостујући предавач на мастер студију Архитектуре, мобилност особља у сврху 
предавања у оквиру програма Ерасмус+ К107 програма мобилност између 
програмских и партнерских земаља на Факултету грађевинарства, 
саобраћајног инжењерства и архитектуре, Универзитет у Марибору, 4-
10.3.2017. 

(3)
Ангажман у настави на Универзитету у Бањој Луци 

Архитектонско-гређевинско-геодетски факултет 

Академске студије првог циклуса: 

 Грађевинска физика (студијски програм Грађевинарство) 
 Физика (студијски програм Геодезија) 
 Физика зграде (студијски програм Архитектура) 
 Енергетски ефикасна и одржива градња (студијски програм Архитектура) 
 Звук и акустика просторија (студијски програм Архитектура) 
 Свјетлост у архитектури (студијски програм Архитектура) 
 Архитектура, комфор и енерија (студијски програм Архитектура) 

 
Академске студије другог циклуса - Комбиновани програм другог циклуса студија 

 Елементи енергетске ефикасности у зградарству 
 

Академске студије трећег циклуса 

 Напредни курс грађевинске физике (студијски програм Грађевинарство) 
 

Машински факултет 

Академске студије трећег циклуса - Интердисциплинарни студијски програм трећег 
циклуса студија: „Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерство“ 

 Енергетска ефикасност: Living Buildings and Living Labs 
 

Медицински факултет 

Академске интегрисане студије 

 Биофизика (студијски програм Дентална медицина) 
 

Академске студије првог циклусa 

 Биофизика са биомехаником (студијски програм Физиотерапија) 
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 Радијацијска физика са дозиметријом (студијски програм Радиолошко 
инжењерство) 
 

Природно-математички факултет 

Академске студије другог циклусa 

 Енергетска ефикасност зграда 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                            26
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата прије последњег избора 
Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа штампан у цјелини 
(члан 22 став 5): 
 

1. Љ. Прерадовић, Б. Антуновић, В. Симеуновић, А. Јанковић, Анализа 
акустичког комфора запослених на бањалучком универзитету, 
Интернационална Конференција ''Техника и информатика у образовању'', 
Технички факултет Чачак, 2012, ISBN 978-86-7776-139-4, COBISS.SR-ID 
191233292, UDK: 534:378.4, стр. 567-573. 

(3x0,75=2,25)
 

2. Љ. Прерадовић, Б. Антуновић, С. Косић-Јеремић, Ефекти припремне наставе 
на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету у шк. 2012/13. год., 
Реинжењеринг пословних процеса у образовању, Зборник радова научно – 
стручног скупа са међународним учешћем, Универзитет у Крагујевцу, 
Факултет техничких наука у Чачку, Чачак 20-22. септембар 2013. ISBN 978-
86-7776-143-1 

(3)
 
Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета (члан 22 став 22): 
 
Међународна сарадња 

Чланство у међународној колаборацији  

1. Члан међународнe истраживачке колаборације H1, DESY  
https://h1.desy.de/ 

(2)
2. Члан међународнe истраживачке колаборације ATLAS, CERN 

https://atlas.cern/ 
(2)

Образовни међународни пројекти 

1. TEMPUS JP CREDO 2010-3361: Creation of Third Cycle Studies – Doctoral 
Programme in Renewable Energy and Enviromental Tehnology, носилацпројекта: 
KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, координатор испред 
Универзитета у Бањој Луци проф.др Петар Гверо, 2010-2014. 



28 
 

(2)
 

2. TEMPUS PROJECT JPCR 530194-2012 ENERESE – Master Academic Study – 
Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts, носилац 
пројекта: Државни Универзитет у Новом Пазару, координатор испред 
Универзитета у Бањој Луци проф.др Петар Гверо, 2012-2015. 

(2)
 
Чланства у научним и организационим одборима 
 

1. Члан организационог и техничког одбора научно-стручног семинара 
Енергетска ефикасност у савременом градитељству, Бања Лука, 2015. 

(2)

2. Члан организационог одбора међународног научно-стручног скупа 
"Архитектура и урбанизам, грађевинарство, геодезија - јуче, данас, сутра", 
Архитектонско-грађевински факултет, Бања Лука, 2011. 

(2)

3. Члан организационог одбора Десетог међународног научно-стручног скупа 
Савремена теорија и пракса у градитељству, Бања Лука, 2014. 

(2)

Рецензије 

1. Рецензија рада у часопису АГГФ+ чији је издавач Архитектонско-
грађевинскo-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци, 2015. 

(2)

Радне групе и комисије 

1. Члан националног експертског тима за ревизију нацрта Правилника из области 
енергетске ефикасности зграда и осигурања квалитета тестирања на терену у 
Републици Српској, Пројекат Министарства за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију РС и Њемачког удружења за међународну сарадњу 
(DeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit– GIZ), 2014. 

(2)
 

2. Члан испитне комисије за полагање стручног испита наставника, стручних 
сарадника и васпитача за академску 2011/2012. годину именоване од стране 
Министарства просвјете и културе Републике Српске. 

(2)

3. Мјерење буке у радној средини у згради Фонда за заштиту животне средине 
Републике Српске, Бања Лука, 2012. 

(2)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                        27,25  
Стручна дјелатност кандидата послије последњег избора (члан 22) 
Стручни рад објављен у часопису националног значаја (члан 22 став 4): 
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1. M.Vujasinović, J.Nedić, B.Antunović, M.Regodić, Application of amateur UAV in 
photogrammetry, DOI 10.7251/AGGPLUS1907084V, AGG+, Univerzitet u Banjoj 
Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, str. 084-094 
 
Abstract:  
With the advancement of technology in the last ten years and the cheaper development of microchips, 
new technologies are available for everyone. In addition to high performance computers, relatively 
low cost drones have been developed. This paper presents the possibility of using unmanned aerial 
vehicles in geodesy as well as flight planning, flight execution, processing of collected data, describes 
the basic components of the quadcopter, data  collection  procedure,  processing  methods as  well  as 
accuracy  of the obtained results. 
 
Резиме: 
Напредовањем технологије у посљедњих десетак година и јефтинијим развојем микрочипова 
развијане су и нове технологије доступне свима. Поред рачунара са високим перформансама, 
развијене су и беспилотне летјелице са релативно ниском цијеном. У овом раду представљена 
је могућност примјене беспилотних летјелица у геодезији, планирање лета, извођење лета, 
обрада прикупљених података, те су описане и основне компоненте летјелица, поступак 
прикупљања података, методе обраде као и тачност добијених резултата. 

(2х0,75=1,5)

Стручни рад објављен у зборнику радова са националног стручног скупа (члан 
22 став 6): 

1. Љ. Гиговић, Б. Антуновић, М. Регодић, И. Јанковић, Израда  модела 
простора применом лидар технологије, Зборник радова са XLVI Симпозијума 
о операционим истраживањима СYМОПИС 2019, стр. 173-177, Сеп, 2019. 
 

             Резиме 
Геопросторни подаци се прикупљају различитим терестричким методама, даљинском 
детекцијом, фотограметријским снимањем или другим методама. Снимање фотограметријском 
методом представља технику масовног прикупљања геоподатака из које се издваја класична 
фотограметрија и у последње време фотограметрија из покрета (Structure for Motion  - SfM). 
Најчешће коришћена метода фотограметрије из покрета је LiDAR (Light Detection and Ranging). 
Овај рад истиче предности и позитивне ефекте LiDAR технологије на све науке које се баве 
изучавањем простора, првенствено геодезије, као и израда 3Д модела простора применом ове 
технологије. За обраду облака тачака, добијеног ласерским скенирањем из ваздуха, односно 
LiDAR технологијом, биће кориштено софтверско решење Bentley MicroStation8V уз пратећи 
програмски пакет TerraSolid. Локација на којој је регистрован облак тачака односи се на блок 
објеката урбане зоне. 

(2х0,75=1,5)

2. А. Јанковић, Д. Гајић, Б. Антуновић, С. Чворо, М. Слијепчевић, Испитивање 
топлотне изолованости новоизграђеног објекта управе Полиције Дистрикта 
Брчко, Зборник радова са III Научно-стручног симпозијума ЕНЕФ 2017, 
Бањалука, Универзитет у Бањој Луци, Електротехнички факултет, стр.15-20, 
Нов. 2017. 

 
Резиме: 
Испитивање топлотне изолованости новоизграђеног објекта полиције Дистрикта Брчко 
обављено је у циљу провјере испуњености захтјева дефинисаних пројектованим и прописаним 
условима. Мјерењем коефицијента пролаза топлоте и термографским прегледом утврђено је да 
вањски зид по својим топлотним карактеристикама на испитиваним мјерним позицијама 
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испуњава прописане захтјеве и да у омотачу објекта нема топлотних неправилности, нити 
повећаних топлотних губитака и одступања у односу на пројектовано стање. 

(2х0,5=1)

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета (члан 22 став 22): 
 
Допринос повећању видљивости Универзитета 

1. Наставник са највећим бројем цитата научних радова на Универзитету у Бањој 
Луци (према google scholar профилу од 14.04.2021. 21898 цитат), 
https://scholar.google.com/citations?user=M4VwGFIAAAAJ&hl=sr 

(2)
 
Међународна сарадња 

       Чланство у међународној колаборацији  

1. Чланство у међународној колаборацији DARWIN као члан истраживачке 
групе Института за Нуклеарне науке Винча 
https://darwin.physik.uzh.ch/ 

(2)

       Учешће у међународним образовним пројектима: 

1. ERASMUS+ пројекат изградње капацитета, Strengtening of Internationalisation 
in BiH higher education (STINT) +  561874-EPP-1-2015-1-BE-EPPKA2-CBHE-
SP, 2016-2019, контакт особа испред Универзитета у Бањој Луци од 
новембра 2016. године проф.др Биљана Антуновић 
http://stint-project.net/ 

(2)
 

2. ERASMUS+ пројекат изградње капацитета, Knowledge for resilient society 
(KFORCE), 573942-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, 2016-2019, контакт 
особа испред Универзитета у Бањој Луци доц.др Гордана Броћета  
 http://kforce.uns.ac.rs/ 

(2)
    Учешће у међународном научно-истраживачком пројекту: 
 

1.  Научно-истраживачки пројекат, Стратегије за побољшање енергетске 
ефикасности кроз обнову стамбених зграда, Министарство за научно-
технолошки развој, високо образовање и информационо друштво, 1253001, 
2019-2020, руководилац доц.др Дарија Гајић 

        https://www.unibl.org/fis/zaposlen/1065-biljana-antunovic 
(2)

Учешће на Међународним конференцијама испред Универзитета у Бањој 
Луци: 
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1. Дунавска ректорска конференција 6.11.2020. године, „online“ догађај, 
https://www.unibl.org/sr-lat/vesti/2020/11/univerzitet-u-banjoj-luci-postao-clan-
posmatrac-dunavske-rektorske-konferencije 

(2)

2. Ректорски форум Западног Балкана, Љубљана, 02-04.12.2019. године, 
https://www.unibl.org/sr-lat/vesti/2019/12/prorektorica-antunovic-na-rektorskom-
foru 

(2)

3. 84. Међународни сајам у Солуну “International Thessaloniki Fair”, 7-8.9.2019. 
године  
https://www.unibl.org/sr-lat/vesti/2019/09/univerzitet-u-banjoj-luci-predstavljen-
na-84-medjunarodnom-sajmu-u-solunu 

(2)

4. Генерална скупштина Европске асоцијације универзитета (ЕУА), 11.04.2019. 
године, Универзитет Сорбона, Париз 
https://eua.eu/events/31:2019-eua-annual-conference.html 

(2)

5. Први ректорски форум Западног Балкана, Универзитет у Новом Саду, 
24.09.2018. године 
https://www.unsa.ba/novosti/dvodnevni-skup-u-novom-sadu-okupio-rektore-
zapadnog-balkana 

(2)

6. Четврти састанак Конзорцијума институција високог образовања - (ЦИЕЗ) – 
''Механизам 16+1'', под окриљем Иницијативе ''Појас – пут'', 22.09.2018. 
Универзитет у Новом Саду, Нови Сад 
https://www.uns.ac.rs/index.php/vesti-2/3675-uns-sediste-kivo-kina-ceiz 

(2)

7. Четврта заједничка научна конференција о Западнобалканском 
процесу/Берлинском      процесу, 30.05-01.06.2018. године, Рим 
https://www.unibl.org/sr-lat/vesti/2018/06/prorektorica-antunovic-ucestvovala-na- 
konferenciji-u-rimu 

(2)
 

8. XII конференција Конфуцијевих институтa, 12.12.2017. Xi’an, Кина 
https://www.unibl.org/sr-lat/vesti/2017/12/osnovan-konfucijev-institut-na-unibl 

(2)

9. The Third Meeting of China – CEEC Higher Education Institutions Consortium и 
Тhe first Sino-European Forum on Education Policy Think Tanks, 12-13.10.2016. 
Пекинг 
https://www.unibl.org/sr/vesti/2016/10/rektor-milan-mataruga-i-prorektor-biljana-
antunovic-boravili-u-radnoj-posjeti-kini 

(2)
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Чланство у међународним Управним одборима испред Универзитета у 
Бањој Луци 

1. Члан управног одбора Конфуцијевог института УНИБЛ од оснивања 2019. 
године 
https://www.ki.unibl.org/ 

(2)

2. Члан управног обора УниАдрион мреже испред Универзитета у БиХ. и учесник 
годишње конференције од 23.3.2019. године  
https://www.unibl.org/sr-lat/vesti/2020/11/nastavak-saradnje-u-okviru-uniadrion-
mreze-  univerziteta 

(2)

Члан уређивачког одбора међународног часописа 

1. Члан уређивачког одбора „International Journal of Sustainable Energy“, Taylor 
& Francis, од 2020. 
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&jou
rnalCode=gsol20 

(2)

Чланство у научним, програмским и организационим одборима 
међународних конференција 

1. Члан научног и организационог одбора XIV међународне научне конференције 
„Савремена теорија и пракса у  градитељству“, Бања Лука, 2020. 
https://stepgrad.aggf.unibl.org/sr 

(2)

2. Члан научног одбора 7. међународне академске научне конференције „Places 
&Technologies 2020“, 2020. Београд    
https://www.placesandtechnologies.eu/ 

(2)

3. Члан научног одбора 6. међународне академске научне конференције „Places 
&Technologies 2019“, 2019. Печуј    
https://www.placesandtechnologies.eu/wp-
content/uploads/2019/06/PT_2019_CONFERENCE_PROCEEDINGS_06_14.pdf 

(2)

4. Члан савјетодавног одбора и учесник панела IV Међународне конференције о 
енергетској ефикасности, Теслић, 2019.године 
https://aggf.unibl.org/sr/vesti/2019/10/odrzana-4-medjunarodna-konferencija-o-
energetskoj-efikasnosti 

(2)

5. Члан научног одбора 5. међународне академске научне конференције „Places 
&Technologies 2018“, 2018. Београд   
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https://www.placesandtechnologies.eu/ 
(2)

6. Директор XIII међународне конференције ”Савремена теорија и пракса у 
градитељству”, Бања Лука, 2018. године, 
https://www.unibl.org/sr/vesti/2018/05/stepgrad-okupio-ugledne-predavace 

(2)

7. Директор и члан научног одбора XII међународне научно-стручне 
конференције “Савремена теорија и пракса у градитељству XII“, Бања Лука, 
2016. 
https://stepgrad.aggf.unibl.org/sr/prosle-konferencije/stepgrad-2016 

(2)

Чланство у научним, програмским и организационим одборима 
националних конференција и семинара 

1. Члан организационог одбора семинара „Нови језик пројектовања“, 
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 
Бања Лука, 2020.  
https://aggf.unibl.org/sr/vesti/2020/06/strucno-predavanje-novi-jezik-projektovanja 

(2)
 

2. Члан програмског одбора курса цјеложивотног учења „Грађевинске мјере 
заштите од пожара“,  Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, 
2019.године, https://aggf.unibl.org/sr/vesti/2019/03/gradjevinske-mjere-zastite-od-
pozara-k-force 

(2)
 

3. Члан програмског одбора IV научно-стручног симпозијума „Енергетска 
ефикасност“, ЕНЕФ, Универзитет у Бањој Луци, Бања Лука, 14-15.11.2019.    
http://www.enef.etfbl.net/2019/p05.html 

(2)

4. Члан жирија на „Такмичењу у бесједништву студената Правног 
факултета“ 28. јуна 2018. годинe 
https://www.unibl.org/sr-lat/vesti/2018/06/takmicenje-u-besjednistvu-studenata-
pravnog-fakulteta 

(2)

5. Члан програмског одбора “Трибине са послодавцима”, Архитектонско-
грађевинско-геодетски факултет, 29.3.2018. 
https://aggf.unibl.org/sr/vesti/2018/03/tribina-sa-poslodavcima 

(2)

Резензије                                                            
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1. Д.Д. Милашиновић, „Реолошко-динамички концепти нееластичног 
деформисања материјала и конструкција“, Универзитет у Новом Саду, 
Грађевински факултет, Суботица, 2019. ИСБН 978-86-80297-79-8 

(2)

2. Рецензент поглавља књиге у IGIGlobal, 2020. 
            https://www.igi-global.com/ 

(2)

3. Рецензент радова у часопису  „Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil 
Engineering”, Универзитет у Нишу, 2015-2018. 

             http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUArchCivEng 
(2)

Награда и признања 
 

1. Награда „Златни Грб Града Бања Лука“ за остварене врхунске резултате у 
области образовања и науке, 2018. 

(2)

2. Признање Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета за успјешно 
организовање Међународне конференције СТЕПГРАД 2018. 

(2)

3. Плакета Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета за истакнути рад у 
научној дјелатности факултета, 2016. 

(2)

4. Признање Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета за изузетну 
посвећеност научно-истраживачком раду и допринос повећању угледа 
Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, Универзитет у Бањој Луци, 
2015. 

 (2)

Дужности од избора у звање 

1. Проректор за међународну сарадњу Универзитета у Бањој Луци у периоду од 
октобра 2016. године до данас 

(2)

2. В.д.продекана за научно-истраживачки рад Архитектонско-грађевинско-
геодетског факултета, Универзитет у Бањој Луци,  фебруар- септембар 2016. 
године 

(2)

3. Руководилац студијског програма Геодезија јул-децембар 2015. 
(2)

Рад на универзитетским актима 
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1. Правила за пријаву и реализацију CEEPUS III мрежа – усвојена на 43. 
сједници Сената Универзитета у Бањој Луци, одржаној 31.10.2019. године 
https://unibl.org/uploads/files/strane/ostali_akti/pravila-cepus.pdf 

(2)
 

2. Правила за пријаву и реализацију ЕРАЗМУС+ пројеката на Универзитету у 
Бањој Луци - усвојена на 43. сједници Сената Универзитета у Бањој Луци, 
одржаној 31.10.2019. године 
 https://unibl.org/uploads/files/strane/ostali_akti/pravila-erasmus.pdf 

(2)
3. Правила о раду Комисије и критеријумима за спровођење поступка избора 

кандидата за размјену одлазећих студената и особља у оквиру програма 
Еразмус+ КА107 – усвојена на 35. сједници Сената Универзитета у Бањој 
Луци одржаној 28.03.2019. године 
https://unibl.org/uploads/files/strane/zakoni_i_interni_propisi/Pravila.pdf 

(2)
4. Правилник о признавању страних образовних квалификација за потребе 

наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци и поступку еквиваленције 
раније стечених академских звања на Универзитету у Бањој Луци – усвојен на 
34. сједници Сената Универзитета у Бањој Луци одржаној 28.02.2019. године 
https://unibl.org/uploads/files/strane/zakoni_i_interni_propisi/13-Pravilnik_1.pdf 

(2)
5. Водич за размјену студената и особља Универзитета у Бањој Луци (аутори 

Мирослав Малиновић, Јелена Рожић, Биљана Антуновић), Бања Лука, 
Универзитет у Бањој Луци, 2018., ISBN 978-99976-673-5-9, COBISS.RS-ID 
7431448 
https://unibl.org/uploads/files/strane/saradnja/VODIC-SRPSKI-online-2.pdf 
Guide for Student and Staff Mobility University of Banja Luka. Бања Лука: 
Универзитет у Бањој Луци, 2018, ISBN 978-99976-673-6-6, COBISS.RS-ID 
7431704 
https://unibl.org/uploads/files/strane/saradnja/2018/Guide%20for%20incoming%2
0student%20and%20staff-compressed.pdf 

(2)

6. Стратегија интернационализације Универзитета у Бањој Луци – усвојена на 
19. сједници Сената Универзитета у Бањој Луци одржаној 25.1.2018. године 
https://unibl.org/uploads/files/strane/saradnja/Strategija_i_indikatori_internacionali
zacije.pdf 

(2)

7. Правилник о међународној размјени студената и особља – усвојен на 18. 
сједници Сената Универзитета у Бањој Луци одржаној 21.12.2017. године 
https://unibl.org/uploads/files/strane/zakoni_i_interni_propisi/2017/Pravilnici/Pravi
lnik-o-medjunarodnoj-razmjeni-studenata-i-osoblja-Univerziteta-u-Banjoj-Luci.pdf 

(2)

8. Правилник о поступку закључивања уговора о академској, пословно-
техничкој и стручној сарадњи – усвојен на 4. сједници Управног одбора 
Универзитета у Бањој Луци одржаној 31.10.2017. године
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https://unibl.org/uploads/files/strane/zakoni_i_interni_propisi/2017/Pravilnici/33.Pr
avilnik.pdf 

(2)

9. Члан радне групе за израду Стратегије развоја Универзитета 2017-2025, 
https://unibl.org/uploads/files/strane/zakoni_i_interni_propisi/2017/Strategija/Strat
egija_UNIBL_2017-2025.pdf 

(2)

Излагања на стручним конференцијама  

1. Б. Антуновић, Интернационализација Универзитета у Бањој Луци – стање 
и перспективе, Изазови у високом образовању – Интернационализација, 
Министарство за високо образовање, научнотехнолошки развој и 
информационо друштво РС, Бања Лука, 8.4.2019. 
https://www.unibl.org/sr/vesti/2019/04/internacionalizacija-u-visokom-
obrazovanju-strateski-cilj 

(2)

2. Б. Антуновић, Интернационализација науке и високог образовања – примјер 
Универзитета у Бањој Луци, Први ректорски форум Западног Балкана, 
Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 24-25.09.2018., 
https://www.unsa.ba/novosti/dvodnevni-skup-u-novom-sadu-okupio-rektore-
zapadnog-balkana 

(2)

3. Д. Гајић, Б. Антуновић, П. Гверо, М. Котур, Пресјек стања легислативе о 
енергетској цертификацији зграда у Републици Српској – позивно предавање, 
Конференција о енергетској ефикасности „Унапређење енергетске 
ефикасности у грађевинарству као покретач привредног развоја“, Бања Лука, 
2016. 
https://www.vladars.net/sr-SP-
Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/Documents/Presjek%20stanja%20legislative%20koja
%20se%20bavi%20energetskom%20certifikacijom%20u%20RS_AGGF%20i%20
Ma_20160922144858325_302007896.pdf 

(2х0,75=1,5)

Остале професионалне активности: 

1. Панелиста догађаја Виртуелна посјета ЦМС ЦЕРН лабораторији, 25.03.2021. 
online 
https://www.unibl.org/sr/vesti/2021/03/virtuelna-posjeta-cms-laboratoriji-u-cern-u 

(2)

2. Предавач - Обука лица која врше енергетски преглед и енергетско 
цертифицирање зграда у РС у дијелу грађевинске физике, Фонд за заштиту 
животне средине и енергетску ефикасност РС, 2016-2020. 

(2)

3. Учесник конференције "Изазови научно-истраживачог рада у друштвеним 
наукама", Универзитет у Бањој Луци, 7.3.2017.
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https://www.analitika.ba/sites/default/files/zakljucak.pdf, 
https://www.unibl.org/sr/vesti/2017/03/odrzhana-konferencija-o-izazovima-
nauchnoistrazhivachkog-rada-u-drushtvenim-nauka-na-univerzitetima-zapadnog-
balkanа 

(2)

4. Припрема задатака за Информатор и пријемни испит за школску 2015/16, 
2016/17, 2017/2018 годину, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, 
Универзитет у Бањој Луци 

(2)

5. Члан Комисије за разматрање пројектних пријава у Ерасмус+ програму на 
Универзитету у Бањој Луци, новембар 2019. године 

(2)

6. Члан редакционог одбора Монографије Архитектонско-грађевинско-
геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци поводом 20 година постојања 
и рада, 2016. године, 
https://aggf.unibl.org/uploads/attachment/strana/1299/Monografija_20_godina.pdf 

(2)

7. Члан радне групе за израду новог сајта Архитектонско-грађевинско-геодетског 
факултета, 2016. године,  
https://aggf.unibl.org/ 

(2)

8. Члан техничке радне групе за пружање стручне подршке Минстарству 
просторног уређења, грађевинарства и екологије у оквиру пројектног задатка 
РЕЕП+ са циљем да врши оцјену материјала и предложеног приступа ради 
реализације измјене прописа који уређују област енергетске ефикасности у 
зградарству, а у циљу потпуне усаглашености исте са захтјевима директиве о 
Енергетским карактеристикама зграда, 2018. 

(2)

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                        121,5
Вредновање наставничких способности послије последњег избора (члан 25) 
Према анкети студената о квалитету наставе академске 2017/2018. године, кандидат 
је оцијењен збирном оцјеном 4,40 за извођење предавања на предмету Грађевинска 
физика 
Број анкетираних студената/број студената који су слушали наставу: 7/33 – 21% 
Анкета се не узима у обзир, Правилник о анкетирању студената о квалитету 
наставног процеса, члан 20: 31-50 студената, потребно је изнад 60% одговора 
Према анкети студената о квалитету наставе академске 2017/2018. године, кандидат 
је оцијењен збирном оцјеном 3,61 за извођење предавања на предмету Физика зграде. 
Број анкетираних студената/број студената који су слушали наставу: 3/31 – 10% 
Анкета се не узима у обзир, Правилник о анкетирању студената о квалитету 
наставног процеса, члан 20: 31-50 студената, потребно је изнад 60% одговора 
Према анкети студената о квалитету наставе академске 2017/2018. године, кандидат 
је оцијењен збирном оцјеном 4,43 за извођење предавања на предмету Физика 
Број анкетираних студената/број студената који су слушали наставу: 13/22 – 59% 
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Анкета се не узима у обзир, Правилник о анкетирању студената о квалитету 
наставног процеса, члан 20: 21-30 студената, потребно је изнад 65% одговора 
Према анкети студената о квалитету наставе академске 2018/2019. године, кандидат 
је оцијењен збирном оцјеном 4,39 за извођење предавања на предмету Физика зграде
Број анкетираних студената/број студената који су слушали наставу: 24/38 – 63% 
Анкета се узима у обзир, Правилник о анкетирању студената о квалитету 
наставног процеса, члан 20: 31-50 студената, потребно је изнад 60% одговора 
Према анкети студената о квалитету наставе академске 2018/2019. године, кандидат 
је оцијењен збирном оцјеном 4,05 за извођење предавања на предмету Грађевинска 
физика 
Број анкетираних студената/број студената који су слушали наставу: 5/21 – 24% 
Анкета се не узима у обзир, Правилник о анкетирању студената о квалитету 
наставног процеса, члан 20: 21-30 студената, потребно је изнад 65% одговора 
Према анкети студената о квалитету наставе академске 2017/2018. године, кандидат 
је оцијењен збирном оцјеном 3,98 за извођење предавања на предмету Физика 
Број анкетираних студената/број студената који су слушали наставу: 15/22 – 68% 
Анкета се узима у обзир, Правилник о анкетирању студената о квалитету 
наставног процеса, члан 20: 21-30 студената, потребно је изнад 65%  
Према анкети студената о квалитету наставе академске 2020/2021. године, кандидат 
је оцијењен збирном оцјеном 4,53 за извођење предавања на предмету Биофизика 
Број анкетираних студената/број студената који су слушали наставу: 22/60 – 37% 
Анкета се не узима у обзир, Правилник о анкетирању студената о квалитету 
наставног процеса, члан 20: 51-100 студената, потребно је изнад 50% одговора 
Према анкети студената о квалитету наставе академске 2020/2021. године, кандидат 
је оцијењен збирном оцјеном 4,23 за извођење предавања на предмету Биофизика са 
биомехаником 
Број анкетираних студената/број студената који су слушали наставу: 7/43 – 16% 
Анкета се не узима у обзир, Правилник о анкетирању студената о квалитету 
наставног процеса, члан 20: 31-50 студената, потребно је изнад 60% одговора 
Према анкети студената о квалитету наставе академске 2020/2021. године, кандидат 
је оцијењен збирном оцјеном 4,24 за извођење предавања на предмету Радиолошка 
технологија 
Број анкетираних студената/број студената који су слушали наставу: 13/36 – 36% 
Анкета се не узима у обзир, Правилник о анкетирању студената о квалитету 
наставног процеса, члан 20: 31-50 студената, потребно је изнад 60% одговора 
Просјечна оцјена анкета које се узимају у обзир: 4,23……..………………..................8 

 

Дјелатност 
Прије посљедњег 

избора у звање 
Послије посљедњег 

избора у звање 
Укупно 

Научна дјелатност (Члан 19) 363,1 73,55 436,65
Образовна дјелатност (Члан 
21) 

19,9 26 45,9 

Стручна дјелатност (Члан 22) 27,25 121,5 148,75
Вредновање наставничких 
способности (Члан 25) 

              Нема 8         8 

Укупно 410,25 229,05 639,3 
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III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 
На Конкурс за избор у академско звање наставника за ужу научну област Општа 
физика, који је објављен 07.04.2021. године у дневним новинама „Глас Српске“ и на 
интернет страници Универзитета у Бањој Луци, а на основу Одлуке Сената 
Универзитета под бројем 02/04-3.675-17/21 од 25.03.2021. године, пријавила се једна 
кандидаткиња, проф. др Биљана Антуновић. Увидом у конкурсну документацију 
Комисија је установила да је проф. др Биљана Антуновић доставила све неопходне 
документе предвиђене Конкурсом. Кандидаткиња, проф.др Биљана Антуновић, 
запослена је на Архитектонско-грађевинско геодетском факултету Универзитета у 
Бањој Луци од 2009. године и предаје на сва три циклуса студија. Тренутно изводи 
наставу на Архитектонско-грађевинско-геодетском, Машинском и Медицинском 
факултету Универзитета у Бањој Луци. Од избора у звање ванредног професора 
проф.др Биљана Антуновић обављала је дужност руководиоца студијског програма 
Геодезија и била вршилац дужности продекана за научно-истраживачки рад на 
Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету. Од 2016. године кандидаткиња 
обавља дужност проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу 
Универзитета у Бањој Луци.  
Комисија констатује да кандидаткиња, проф. др Биљана Антуновић, има проведен 
један изборни мандат у звању ванредног професора те да је током своје академске 
каријере остварила сљедеће резултате: 

 Има 3 објављене књиге и то 1 уџбеник прије, те 1 уџбеник и 1 научну 
монографију националног значаја након избора у звање ванредног професора; 

 Као аутор/коаутор објавила је укупно 80 радова у међународним научним 
часописима са импакт фактором од чега 4 рада након избора у звање ванредног 
професора, затим укупно 4 научна рада у националним научним часописима 
од чега 3 рада након последњег избора у звање, 19 научних радова у 
зборницима радова са међународних научних скупова, од чега 5 након избора 
у звање ванредног професора и 3 научна рада у зборницима радова са 
националних научних скупова од чега 1 рад након последњег избора у звање; 

 Прије избора у звање ванредног професора кандидаткиња је била члан 2 
комисије за одбрану завршног рада другог циклуса студија, а у последњем 
изборном периоду има 2 реализована менторства завршног рада другог 
циклуса студија (1 магистарски и 1 мастер рад), 2 чланства у комисији за 
одбрану завршног рада другог циклуса и 2 менторства за завршни рад првог 
циклуса студија; 

 Прије избора у звање ванредног професора кандидаткиња је руководила 
једним научно-истраживачим националним пројектом и учествовала у једном 
међународном и 6 националних научних пројеката, а након избора у звање 
учествовала је у једном међународном научном пројекту. Поред тога, 
кандидаткиња је учествовала у 4 међународна образовна пројекта од чега 2 
након избора у звање ванредног професора (Ерасмус+ изградња капацитета) 
од којих је на једном била контакт сооба на Универзитету у Бањој Луци; 
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 Поред наведених референци кандидаткиња има успјешно реализоване и друге 
облике међународне сарадње у оквиру међународних истраживачких 
колаборација прије (H1, ATLAS) и након (DARWIN) последњег избора у 
звање, организовање међународних научних конференција и уређивање 
зборника радова, мобилност у сврху предавања у оквиру Ерасмус+ програма, 
гостујуће предавање на другом Универзитету, чланства у међународним 
научним и уређивачким одборима итд.;  

 Има позитивно вредноване студентске анкете о квалитету изведене наставе; 

 Значајан број остварених стручних референци које доприносе повећању 
угледа Универзитета, а између осталог кандидаткиња је као аутор/коаутор 
радова са највећим бројем цитата на Универзитету у Бањој Луци 2018. године 
награђена „Златним грбом града Бања Лука“. 

На основу наведених чињеница те имајући у виду значајан научни, образовни и 
стручни допринос кандидаткиње током њене цјелокупне академске каријере као и 
остварене запажене резултате комисија констатује да у складу са Законом о високом 
образовању Републике Српске и Статутом Универзитета кандидаткиња, проф.др 
Биљана Антуновић, испуњава све услове да буде изабрана у звање редовног 
професора. Стога комисија са задовољством и једногласно предлаже Наставно-
научном вијећу Природно-математичког факултета и Сенату Универзитета у Бањој 
Луци да кандидаткињу: проф.др Биљану Антуновић изабере у звање редовног 
професора за ужу научну област Општа физика. 
 
 
У Бањој Луци, 
03.06.2021.године 

 
Потпис чланова комисије: 
 

 

1. Академик проф. др Драгољуб Мирјанић, 
редовни професор, Универзитет у Бањој Луци, 
Медицински факултет, ужа научна област 
Општа физика и биофизика, предсједник 

 
 
2. Проф. др Невенка Антовић, редовни 

професор, ужа научна област Нуклеарна 
физика, Универзитет Црне Горе, Природно-
математички факултет, члан 

 
 
3. Проф.др Горан Попарић, редовни професор, 

ужа научна област Физика атома и молекула, 
Универзитет у Београду, Физички факултет, 
члан 
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IV.  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 
 
(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења.) 
  
 
 
У Бањој Луци, 03.06.2021.године 

 
 
Потпис чланова  комисије са издвојеним 

закључним мишљењем  
1.  
2.  

 


