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Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета 
Универзитета у Бањој Луци број 14/3.791/14 од 11. јула 2014. године, образованаје 
Комисија за писање Извјештаја по расписаном Конкурсу за избор у звање 
наставника за ужу научну област Архитектонске конструкције, инсталације, 
технологија грађења, еколошки инжењеринг и менаџмент у архитектури у 
саставу:
- Проф. др Александра Крстиђ -  Фурунџиђ, Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду, ужа научна област Архитектонске конструкције, 
инсталације, технологија грађења, еколошки инжењеринг и менаџмент у 
архитектури -  предсједник,
- Проф. др Миленко Станковиђ, Архитектонско-грађевински факултет 
Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Архитектонско пројектовање -  
члан,
- Проф. др Гордана Ћосиђ, Државни Универзитет у Новом Пазару, ужа научна 
област Технологија грађења, инсталације и менаџмент -  члан.

Комисија је након разматрања достављеног конкурсног материјала, Наставно - 
научном вијећу Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој 
Луци поднијела на даљи поступак сљедећи:

о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадникау

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке:
Сенат Универзитета у Бањој Луци, број 01/04-2.2295/14 од 27. јуна 2014. године 
Одлука Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета 
Универзитета у Бањој Луци о утврђивању приједлога за расписивање конкурса за 
избор у академско звање број 14/3.387/14 од 31. марта 2014. године____________

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

звање

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ
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Ужа научна област:
Архитектонске конструкције, инсталације, технологија грађења, еколошки 
инжењеринг и менаџмент_________________________________________

Назив факултета:
Архитектонско-грађевински факултет

Број кандидата који се бирају:
један (1)__________________
Број пријављених кандидата: 
два (2)___________________

Датум и мјесто објављивања конкурса:
02. јул 2014. године, дневни лист „Глас Српске“ и интернет страница Универзитета 
у Бањој ЈТуци___________________________________________________________

Састав комисије:
а) Проф. др Александра Крстић -  Фурунџић, редовни професор, 

Архитектонски факултет Универзитета у Београду, ужа научна област 
Архитектонске конструкције, инсталације, технологија грађења, еколошки 
инжењеринг и менаџмент у архитектури -  предсједник,

б) Проф. др Миленко Станковић, редовни професор, Архитектонско- 
грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област 
Архитектонско пројектовање -  члан,

в) Проф. др Гордана Ћосић, ванредни професор, Државни Универзитет у
Новом Пазару, ужа научна област Технологија грађења, инсталације и 
менаџмент -  члан. _________________________________

Пријављени кандидати:
1. др Дарија Гајић, дипл.инж.арх. 

_________2. Ведран Царевић, мастер инж.грађ.

II. ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат

а) Основни биографски подаци :
Име (име оба родитеља) и презиме: Дарија (Брана и Рајко) Гајић
Датум и мјесто рођења: 20. септембар 1980., Бањалука
Установе у којима је био запослен: Архитектонско-грађевински факултет 

Универзитета у Бањој Луци
Радна мјеста: - од марта 2012. године до данас - виши 

асистент на ужој научној области 
Архитектонске конструкције, 
инсталације, технологија грађења, 
еколошки инжењеринг и менаџмент у

2



архитектури
- од марта 2006. до марта 2012. године - 
асистент на предметима Архитектонске 
конструкције и Организација и 
технологија грађења
- од маја 2005. до марта 2006. године- 
стручни сарадник на предметима 
Архитектонске конструкције и 
Организација и технологија грађења

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима:

Савез архитеката Републике Српске 
(САРС)

б) Дипломе и звања:
Основне студије
Назив институције: Архитектонско-грађевински факултет 

Универзитета у Бањој Луци
Звање: дипломирани инжењер архитектуре
Мјесто и година завршетка: Бањалука, 2005. година
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,61
Постдипломске студије:
Назив институције: Архитектонско-грађевински факултет, 

Универзитета у Бањој Луци
Звање: дипломирани инжењер архитектуре - 

екв. Маб1ег Агсћ. 300 ЕТСЗ
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2005. година
Наслов завршног рада: Реконструисање централног градског 

блока у Бањалуци (од Трга Српских 
владара до Улице Васе Пелагића)

НаучнаУумјетничка област (подаци из 
дипломе):

Архитектура и урбанизам

Просјечна оцјена: 8,61
Докторске студије/докторат:
Назив институције: Архитектонски факултет Универзитета 

у Београду
Звање: доктор техничких наука у области 

архитектуре - 240 ЕТСб
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација:

Београд, 2014. година

Назив докторске дисертације: Енергетска оптимизација омотача 
репрезентативних узорака постојећих 
стамбених зграда града Бањалука

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе):

Архитектура (ужа научна област: 
Архитектонске конструкције, 
материјали и физика зграде)

Просјечна оцјена: 10,00
Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, година 
избора)

Универзитет у Бањој Луци, виши 
асистент на ужој научној области 
Архитектонске конструкције,
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инсталације, технологија грађења, 
еколошки инжењеринг и менаџмент у 
архитектури, 2012. година__________

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата

Радови прије посљедњег избора/реизбора
В1 Научни рад на научном скупу од националног значаја, штампан у 

цјелини (чл.19, т. 17)
Бод

1.1 Гајић Д., „Конструктивни системи и материјали јавних грађевина у 
центру Врбаске бановине“, у: Станковић, М. и Михајло Ђурђевић, ур. 
зборник радова Ретроспектива научне мисли и визије развоја 
Архитектонско-грађевинског факултета у  Бањалуци, Бањалука: 
Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањалуци, 2006., 
стр.154-168.

2

У раду је  приказано истраживање конструктивних система и материјала јавних 
грађевина Врбаске бановине, конкретно Бањалуке, и то највећим дијелом кроз пројектну 
документацију грађевина наведеног периода из Архиве Републике Српске. Указано је  на 
значај периода са аспекта који није разматран у  досадашњим радовима истраживача 
разних профила.

1.2 Крстић, А., Гајић Д., Тодоровић Д. и Чворо С., „Унапређење енергетских 
перформанси постојећег грађевинског фонда града Бањалуке -  
формирање базе података“, у: Симоновић, Дијана и Невена Новаковић, 
ур. Урбана и градитељска обнова града Бањалуке у  духу одрживог 
развоја-уводна разматрања, Бањалука: Архитектонско-грађевински 
факултетУниверзитетау Бањалуци, 2008., стр. 182-197.

1,5

Један од првих потеза ка реализацији енергетске рационализације и оптимизације 
грађевинског фонда града Бањалука је  формирање информационе базе података о 
постојећем грађевинском фонду. Подаци су остварени анализом резултата из пописа 
становништва, станова и домаћинстава спроведених у  1971., 1981. и 1991.године, те 
кроз сагледавање развоја прописа и стандарда о термичкој заштити на овом подручју 
створено је  сазнање да је  неопходно обновити скоро сав постојећи грађевински фонд до 
1980. године.

В2 Научни рад на научном скупу од међународног значаја, штампан у 
н јелини (чл.19, т. 15)

2.1 Станковић, М., Гајић Д., „Енергетско одрживо градитељство у БиХ -  
потреба -  визија -  императив“, у: зборнику радова са Научно - стручног 
скупа међународног карактера Савремена теорија и праксау 
градитељству, Бањалука: Завод за изградњу а.д. Бањалука, 2009., стр.75- 
88.

5

У раду су истражена достигнућа Европске Уније на пољу енергетске ефикасности у  
градитељству и приказан је  стандард пасивне градње, те правилник о топлотној 
заштити који је  на снази у  БиХ. Указано ј е  на потребу едукације, свих учесника у  
процесу пројектовања и извођења зграда, у  области енергетске ефикасности у  
градитељству на подручју БиХ.

2.2 Оај1с О., ЕјЈгсГепсу о/ (гатрагеп11ћегта1 тчи1аНоп а.ч а сотропепС о / 1ће 
раззГуе но1аг $у,ч1ет, т  Ргосеесћп§5 / III ГИТЕ1ШАТ1СЖАГ бУМРОбИЈМ 
Гог б1ис1еп1:5 оГ (ЈосГога! зШсНеб т  Ље НеШз оГ С т1  Еп§теепп§, АгсћПесШге 
апс! Егтгоптеп1:а1 Рго1ес1шп, РНГОАС 2011, 21-23. бер1етћег 2011, >Јоу1 
5ас1: Расићу оГТесћтса1 баепсез, 2011., рр. 417-425.

5

У раду су приказане особине и енергетска ефикасност транспарентне термоизолације 
(капиларне структуре од поликарбоната, дебљине 10ст). Концепт транспаренте 
тототне изолације као заштита спољашње стране масивних зидова познат је још  од
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прије 20 година, али се није много користио због разлога високе цијене израде, али и 
ниске цијене енергента. Са порастом цијене енергента, све ће се више користити овај 
концепт термоизолације.

в з Реализован националнн научни пројекат у својству сарадника на 
пројекту (чл.19, т. 22)

3.1 "Урбана и градитељска обнова града Бањалуке у духу одрживог развоја" -  
уводна разматрања, члан тима Архитектонско-грађевинског факултета 
Универзитета у Бањалуци, пројекат Града Бањалука, руководиоци пројекта 
мр Дијана Симоновић и Невена Новаковић, 2008. година

1

3.2 „Савремени приступ у ревитализацији насљеђа из периода Аустроугарске 
на примјеру објеката универзитетског кампуса у Бањалуци“, члан тима 
Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањалуци, 
пројекат Града Бањалука, руководилац пројекта проф. др Миленко 
Станковић, 2008. година

1

3.3 „Енергетска ефикасност у градитељству“, члан тима Архитектонско- 
грађевинског факултета Универзитета у Бањалуци (тим за аудит 
постојећих зграда), пројекат Министарства науке и технологије Републике 
Српске, руководилац пројекта проф. др Миленко Станковић, 2009/2010.год

1

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 16,5
Радови послије последњег избора/реизбора

В1 Научни рад на научном скупу од међународног значаја, штампан у 
цјелини (чл.19, т. 15)

1.1 Гајић Д., Тодоровић Д., „Обнова омотача постојећих зграда образовања са 
аспекта вриједности 1Ј-коефицијента“, у: Станковић М. ур., Зборнику 
радова са међународног научно-стручног скупа „Архитектура и 
урбанизам, Грађевинарство, Геодезија -  Јуче, Данас, Сутра“, Бањалука: 
Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 
децембар 2011., стр. 549-560.15ВМ 978-99955-667-7-7

5

Обновом омотача зграде кроз смањење вриједности „ V" коефицијента -коефицијента 
пролаза топлоте, унаприједиће се топлотни комфор у  постојећим зградама, те 
смањити потрошња енергије за загријавање и хлађење зграда. Циљ овог рада ј е  да се 
сагледа вриједност „ ЈЈ“ коефицијента постојећих зграда јавне намјене (образовања) 
града Бањапука и предложи један од могућих начина унапређења омотача пратећи 
вриједност „ II" коефицијента према препорукама студија Европске Уније и важећим 
правилницима о топлотној заштити зграда у  БиХ. Истраживања ЕУ су показала да се 
примјеном строжијих стандарда у  пројектовању нових зграда и при обнови постојећих 
зграда може уштедити више од !/5 садашње потрошње енергије у  оквиру грађевинског 
фонда, као и смањити 30-45 М1 емисија С 0 2 на годшињем нивоу.

1.2 Антуновић Б., Станковић М., Јанковић А., Гајић Д. и Тодоровић Д., 
„Мјерење коефицијента пролаза топлоте зида у згради Ректората 
Универзитета у Бањој Луци“, у: Аћић, М. и Пуцар, Р.,ур., Зборнику 
радова са VIII међународног научно-стручног скупа Савремена теорија и 
пракса у  градитељству, Бањалука: Завод за изградњу а.д. Бањалука, 
април 2012., стр. 37-46.18ВК 978-99955-630-7-3

2,5

Коефицијент пролаза топлоте, II - вриједност (Шт2К), је  кључни параметар за  
процјену топлотних губитака зграде насталих преносом топлоте кроз конструкцију, а 
може се одредити рачунским путем на основу топлотних карактерситика омотача. 
Међутим, овај коефицијент не узима у  обзир неправилности и ефекте деградације 
карактерситика појединих елемената конструкције са временом, што може довести 
до грешака у  прорачуну топлотних губитака. У овом раду, и о\'от гас1и, ЈЈ-вриједност је  
одређена на основу измјерених вриједности густине топлотног флукса и температура 
ваздуха и површина елемента конструкције вертикалног омотача зграде -  фасадног 
зида и упоређена је са вриједношћу израчунатом на основу топлотних карактеристика
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материјала наведениху стандарду, а који су саставни дијелови истог.
1.3 Станковић М., Гајић Д. и Тодоровић Д., „Енергетски преглед зграда -  

примјена инфрацрвене термографије“, у: Аћић, М. и Пуцар, Р.,ур., 
Зборнику радова са VIII међународног научно-стручног скупа Савремена 
теорија и пракса у  градитељству, Бањалука: Завод за изградњу а.д. 
Бањалука, април 2012., стр. 301-310.1§ВК 978-99955-630-7-3

5

При спровођењу енергетског прегледа зграде, приликом анализе топлотних 
карактеристика спољног омотача, као и осталих система у  згради који утичу на 
потрошњу енергије, након теоретских прорачуна, неопходно је  провести квалитативна 
мјерења која би потврдила наше претпоставке. Инфрацрвена (Ш) термографија је  
једна од кориштенш неинвазивних метода за праћење и анализу стања зграде, као и 
процјену губитака топлоте. Употреба ове методе знатно убрзава рад на откривању 
недостатака на вањском омотачу зграде, као што су термички мостови, мјеста 
вјетронепропусности или велике влажности.

1.4 Весић У., Косић Т. и Гајић Д., „Енергетски ефикасно јавно рентално 
становање -  примјери стамбених насеља у Аустрији“, у: М. Радојевић, Т. 
Јуренић и М. Пејановић (ур.). Зборнику радова са Међународног научно- 
стручног симпозијума Инсталације и Архитектура 2013, Београд: 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду, новембар 2013., стр. 
251-262.1§В^ 978-86-7924-111-5

5

У раду је  дат преглед успјешних примјера изведених објеката и насеља јавног ренталног 
становања у  Аустрији који због постигнутог високог нивоа енергетске ефикасности. 
превазилазе оквире и постају парадигма будуће стамбене изградње у  ЕУ и шире. У раду 
су приказана три пројекта: „ Соларни град “ у  Линтју -  пионирски подухват изградње 
успјешног енергетски ефикасног насеља почетком 90-тих год.; пројекат „ '1ос1епагеаГ' у  
Инсбруку из 2009. год. -  ранамкаик насеље високих енергетских перформанси и пан- 
европски мегапројекат „Е1ЈКООАТЕ“у  Бечу (2009-2016.) -  тренутно највећи Ратхћаш  
пројекат у  Европи.

1.5 Сајјс О. апс1 Кгб1јс-Ригипс121с А., Епег%у ОрИтпаИоп о / 1ће ВшМт%
Ет>е1оре оЈ 1ће Керге.чеп1аПуе 8атр1е о / 1ће ЕхШт% Кеа1(1епПа1 ВиИс1т% т 
ВапјаЕика, т : Е. УатбШ Еахагеујс, А. Кгз^с-РигипсЈгЈс, А. Цјиклс 1 М. 
Уикгшгоујс (иг.). РгосеесИп§5 /1511п1ета1шпа1 Асас1егшс СопГегепсе Р1асеб а! 
ТесНпо1о§1е5 2014, Ве1§гас1е: (Јтуегзку оГВе1§гас!е, Расику оГ АгсћкесШге, 
Арп1 2014, рр.629-636.18ВК 978-86-7924-114-6

5

Тће рпт агу 1а.чк оЈ (ћ!$ рарег и 1о ргезеМ 1о 1ће нсЈепГфс апс1 рго/ехнопа/ соттипИу 1ће 
аррНсаИоп оЈ ге%и1апот т 1ће ЈгеШ оЈ епег^у еЈЈтепсу оЈ ЗегМа апс1 СгоаПа, кахесЈ оп 1ће 
хресфс ехатр1е оЈ а герге$еп1аИуе $атр1е оЈ 1ће ћиИсНп% ете1оре оЈ 1ће ехШт% ге$ШепИа1 
ћиИсИп%, т (ће сНтаИс сопсНпот оЈ 1ће с11у оЈ Вапја 1ика (КеридИс оЈ Згрзка, Возта апс1 
Пег:е%о\чпа). II т11 ке роМес1 оШ 1о 1ће ас1едиа(е $еШп%$ оЈ а ИтИ Јог тахтит 1Ј-\а1ие$ 
(ИтИ Јог тахтит 1ћегтаI СгаттШапсе \'а!ие$) Јог 1ће е1етеп1х оЈ 1ће киИсИп% ете/оре, т 
огс1ег 1о 1о сотр1у м>Ић хресфс ћеа! (гаттипоп 1о.ч$е$ т ге!апоп (о (ће Јас(ог оЈ киИсИп§ 

Јогт (А/У гапо) Јог гехШепш! Ш1с1т%$, т 1ће сахе оЈ геЈигМхћтеп( оЈ еппге еп\е!орез оЈ 
ехШт§ ге$Шеппа1 киИсИп§5, ах м>е!1 аа т 1ће сазе оЈ Ш1сНп§ пем> опех.
77ш' агпс1е ргехеп1.ч (ће апа1ут оЈепегру на\чп%$ апс! сох(х оЈтеатгез аррНес1 (о (ће епегру 
орптпапоп оЈ (ће киИсИпд ете!оре оп (ће гергезепШпхе штр1е оЈ (ће ехШт§ ге$Шеппа1 
диИсИпк т Вапја Гика.

В2 Прегледни научни рад у часопису међународног значаја или поглавље у 
монографији истог ранга 
(чл.19, т. 11)

2.1 Оајјс О., Уе51С, II., „Тће 1шрас1: оГ С1а55 а5 а Вш1сНп§ Ма1епа1 оп 1ће 
Епу1гоптеп1“, ассогсНп§ 1о 1ће агсћ1уе оГ геује\уес1 рарегб оГјоита1 ТТЕМ- 
Тесћп1с5 Тесћпо1о§1е5 ЕсЈисаћоп Мапа§етеп1, Гпс1ехес11п ге1еуап1 бсЈепиИс 
сЈа1ађа5е оГјоита1б: Тћотбоп, \^еђ оГ бсјепсе, \^еђ оГкпо\^1ес!§е. 1пс1ех 
Сорегшсиб, Еђбсо е!с. (1трас1 Рас1ог 0,351 -  151 Јоита1 СЈШшп Керог15 
2011), багајеуо: ОК1ЛМРР - Уо1.8.1Уо.3.8/9.2013., рр. 1213-1225., доступно

10
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12. јануара 2014. на страници ћир://\\'№\\'.Нет,ђа/рсШ Пет_8_3_\\еђ.рс1Г 
188К 1840-1503
Вие 1о 1ке гарМ с1е\е1ортеМ о ј ваепсе апп 1есћпо1о%у, §1ахз аа тог^атс та!епа1 оЈ 
атогркош $1гис1иге соп1а1т тох! хапош ргорегИеа, ч>ккк сап тее! сИЈјегеп! 1есктса1 
ге^шгетеМз апс1 рошкИШех о / арр1ут§ т а \'аг1еГу оЈсопсИаот. Тке ге1е\ап! сгИепа ихес! 
Јог 1ке та!епа1 хе!есИоп, Јог а рагНси/аг ригрове ап<1 аррНсапоп, кехЈсЈе ргорегИех апс1 
регЈогтапсез аа и:е!1 ах 1ке соз!, зкоиШ с1еЈтИе1у тс1ис1е тЈ1иепсе оп 1ке паШга! 
ет'1гоптеМ. Тк1ч рарег с/ехспкех (ке гпЈЈиепсеа оЈ 1ке §1а$$, а.ч а киИсНп§ та1ег 'ш1, оп 1ке 
па!ига1 етчгоптеп! 1кгои%к 1ке НЈе сус1е а$$е$шеМ оЈ та1епа1з (ГСА), апс! 1ке ге1аНоп 
де1м>ееп та!епа/ апс1 геаоигсеа, апс! гесус!т§ ро!еМ1а1. 1п 1ке КериШс оЈ ЗегВга, Ике т 
о!кег соиМпеи т 1гатШоп, 1ке ам'агепех.4 оЈ 1ке кагтЈи/пем оЈ 1ке м>а$1е Шрас1 оп 1ке 
па!ига1 етчгоптеМ /.у по! виЈЈ1с1еМ1у с1е\'е1оре<1, тс1ис!т§ 1ке есопотк ЈеахЊИИу оЈгаИопа1 
ше оЈ 1ке м>а$1е. Тке с/а!а Јгот 2010 сопЈггт 1ка1 апс! $ком> 1ка1 пеаг1у а с1есас!е оЈс1е\’е1орт% 
а и>а.ч!е тапа§етеМ х1гсие%у сИс! по! ргоЛисе а 51§мЈгсап1 ех!еМ оЈ 1ке ехрес!ес1 гехикз т 
1егт$ о ј  гесусГт% о{ 1ке м>аз1е %1аз$ ро(епНа1.

2.2 Уебш, И., ОаЈ1с 0., „Есо1о§1са1 Абрес1б оГ А1игп1П1ит 1Ј5а§е т  
Соп1:етрогагу ВшШт§ 1пс1иб1:гу“, ассогсИп§ 1о Ше агсћјуе оГ геу1е\уес! рарегб 
оГ јоита1 ТТЕМ-ТесћпЈсб Тесћпо1о§1е8 ЕЈиса^оп Мапа§етеп1:, тсЈехес! т  
ге1еуапг 8с1еп1:Шс (1а1аћа8е оГ јоигпа1б: Тћотзоп, Шећ оГ зсјепсе, Шећ оГ 
кпо\у1ес1§е. 1пс1ех Сорегтсиз, Ећзсо е!с. (1трас1 Рас1ог 0,351 -  181 
Јоита1 Сиаћоп КероЛз 2011), багајеуо: БКЕГМРР - Уо1.8.^о.4.11/12.2013., 
рр. 1849-1855., доступно 12. јануара 2014. на страници 
ћир://\у\улу.иеш.ћа/рдГ/Мет 8 4 \уећ.рс1Г 
1§б^ 1840-1503
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Соп1етрогагу еп§1пеепп§ изез а1ит1П1ит апс1 кз аПоуз, рап1си1агу јп 1ће сЈотаЈпх оГ 
ћиПсИпе епуе1оре; игћап ех1ег1ог ат! 1п1ег10г. Соп81ап1 аи§теп1а110п оГ а1ит1пшт иза§е 1п 
§1оћа1 бсорееаизез а§§гапс112етеп1 оГ 1урез оГ ргос1ис1:5 оп 1ће Ггее тагке!, Шиз тсгеа51п§ кз 
§1оћа1 ргос1исиоп. Г)ие 1о с1ер1е11оп оГ пашга1 гезоигсеб, Јпсгеаке оГ есопот1са1 рпсе оГ 
епегду апс1 \ч1а1 пеес! Гог си1ип§ §1оћа1 ро11и11оп оГ Тће Р1апе1, а1ит1п1ит 1пс1и51гу оГ 1ће 
с1е\е1орес1 соип1г1еб Госибес! 118 еГГоПк 1п сопзГап! ЈтргоуетеШз оГ 115’ оу/п 1есћпо1ое1е5 1п 
опЈег 1о асћјеуе тахјти т епег§у еШсЈепсу апс! еп\'Јгоптеп[а1у ГпепсИу 501и110П5. 1п Гћсае 
соип1г1е5, гссусћпа ргосебб 15 доттап!; 1П сотрагјбоп \\'11ћ Гга<ЗШопа1 оге сх1гасПп§ 
рго(1исиоп оГ а1иттшт. А1ит1пшт ргоЈисГз 1гас1е гсасћес! §1оћа1 1еуе1. \\11ћ оћујоиб Ггепс! 
1о §го\у. бегћ1а 1епс1 1о кеер ир ссћН 1ћј 5 оп§от§ §1оћа1 рго§ге55, с1езр!1е поитегоиб 
есопогтса1, 1есћпо1о§1са1 апсЗ епу1гоптеп1а1 ргоћктз ап<3 роог геликх 1п гесусНп§. Тћ15 
рарег Гоеибеб оп а1итт1ит, а1ит1пшт-ге1а1ес1 1пс1из1;г1е8 ап<1 Ље1г епу1гоптеп1а1 трасГ - 
ћо!ћ оп §1оћа1 5соре апс1 бегћ1ап 1еуе1.

ВЗ Научни рад на научном скупу од нацноналног значаја, штампан у 
цјелини (чл.19, т. 17)

3.1 Гајић Д., Тодоровић Д. и Јанковић 3., „Примјена регулатива Републике 
Србије и Републике Хрватске на енергетску оптимизацију омотача 
постојећих стамбених зграда Града Бањалука“, У: Б. Докић и Т. Пешић- 
Брђанин (ур.). Зборникрадова са Научно-стручног симпозијума 
Енергетска ефикасност ЕНЕФ 2013., Бањалука: Електротехнички 
факултет, новембар 2013., стр. А2-24-А2-29.18ЕШ 978-99955-46-18-2

2

Предметни рад представља анализе енергетских уштеда и цијене коштања 
примјењених мјера на енергетској оптимизацији цјелокупног омотача на конкретном 
примјеру (репрезентативном узорку постојеће стамбене зграде у  Бањалуци), те у  
недостатку предметне регулативе на подручју Републике Српске, уједно дају за 
климатске услове Бањалуке и адекватан приједлог поставке мјера 
(граничних/допуштених вриједности коефицијената пролаза топлоте за елементе 
омотача зграде).

В4 Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на 
пројекту (чл.19, т. 22)
„Анализа комфора у радној средини на примјеру зграда Универзитета 1
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у Бањој Ј1уци“, Пројекат Мииистарства науке и технологије Републике 
Српске, руководилац пројекта проф. др Љубиша Прерадовић, 
2012/2014. година

В5 Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на 
пројекту (чл.19, т. 22)
ТЕМРШ ЈР СРЕБО 2010-3361: Сгеаћоп оГТћМ Сус1е бШсћек -  Оос1ога1 
Рго§гатте 1П Кепе\\ађ1е Епегду апс! Епу1гоптеп1:а1 Тесћпо1о§у, носилац 
КТН Коуа11п81Ки1е оГТесћпо1о§у б1оскћо1т, координатор испред 
Универзитета у Бањој Луци проф. др Петар Гверо, члан тима са 
Универзитета у Бањој Луци, 2010/2014.година

3

ТЕМРШ РКОЈЕСТ ЈРСК 530194-2012 ЕМЕКЕбЕ -  „Маз1ег асас1ет1с вШЉег 
Епег§у ЕШс1епсу, Кепе\\ађ1е Епег§у боигсек апс1 ЕпУ1гоптеп1:а11трас1з“, 
носилац пројекта Државни универзитет у Новом Пазару, координатор 
испред Универзитета у Бањој Луци проф. др Петар Гверо, члан тима 
са Универзитета у Бањој Луци, 2012/20 Н.година

3

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 51,5

г) Образовна дјелатност кандидата:
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора

Г1 Други облици међународне сарадње (конференције скупови, 
радионице, едукација у иностранству) (чл.21, т. 10)

1.1 Тгатт§ Рго§гатте оп „Епег§у аисНИп§ оГ ВшШт§б“, сапсћдаге ћак ђееп 
1гатес1 т  <1еуе1ортеп1: апс! ргебепМЈоп оГ а сотр1е1:е Епег§у Аисћ! Гог ап 
Епег§у ЕШсЈепсу Ргојес!: апс! 1га1п1п§ соигзе оГ ЕМб1 ЕАВ боПгу/аге Гог 
Епег§у са1си1а110П8 ап<1 Есопоту боЛ\\;аге, ЕМб1 (Епег§у баут§ 
1п1ета1:10па1 Аб) >Јотау, багајеуо, 17 Ређгиагу - 29 Ос1ођег 2009

3

1.2 Т г а т т §  Р го§гатте Гог Тгатегз оп „Епег§у Аис1Шп§ оГВиНс1т§8 т  Возта 
ап<Ј Негге§0У1па“, ЕМб1 (Епег§у б а у т §  1п1егпа1:10па1 А б) К о т а у ,  багајеуо, 
16 Магсћ 2010-28 Ос1ођег 2010

3

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 6

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора
Г1 Други облици међународне сарадње (конференције скупови, 

радионице, едукација у иностранству) (чл.21, т. 10)
1.
1

Радионица у оквиру ТЕМРШ РКОЈЕСТ ЈРСК 530194-2012 ЕМЕКЕбЕ -  
„Ма81:ег асадетјс бШсћез Епег§у ЕГПсЈепсу, Кепе\\ађ1е Епег§у 
боигсез ап<Ј Епу1гоптеп1:а11трасГз“, Рге1ђег§, април 2014.

3

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 3

д) Стручна дјелатност кандидата:
Стручна дјелатност кандидата прије последњег избора/реизбора

Д1 Реализован иациоиални стручни пројекат у својству руководиоца на 
пројекту (чл.22, т.11)

1.1 Извођачки пројекат доградње и адаптације објекта бр.15 у 
Универзитетском кампусу у просторије Филозофског факултета, 
Бањалука -  Дарија Гајић, д.и.а., Милица Ерцег, д.и.а., Дарко Тодоровић, 
д.и.а. и Иван Живановић, д.и.а., 2007.године (коаутор, изведено)

3

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 3
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Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора)
Д1 Реализован национални стручни пројекат у својству саралника на пројекту 

(чл.22, т.12)
1.1 Пројекат енергетске оптимизације омотача Хотела „Херцеговина“ - Бања 

Врућица, Теслић - Саша Чворо, д.и.а., Дарија Гајић, д.и.а. и Дарко 
Тодоровић, д.и.а., 2013. године (коаутор, изведено)

1

2.2 Извођачки пројекат пасивне зграде Архитектонско-грађевинског 
факулета у Универзитетском кампусу, Бањалука -  Саша Чворо, д.и.а., 
Малина Чворо, д.и.а., Дарија Гајић, д.и.а. и Дарко Тодоровић, д.и.а., 
2013. године (коаутор, изведено)

1

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 2

Члан 25. Правилника: Вредновање наставничких способности за 
наставнике о сараднике који су изводили предавања на Универзитету 
у Бањој Луци

1. Према анкети студената о квалитету наставе у љетном семестру академске 
2012/2013. године, кандидат је оцјењен збирном оцјеном 4,23, за извођење 
вјежби на предмету Архитектонске конструкције 2

10

2. Према анкети студената о квалитету наставе у љетном семестру академске 
2012/2013. године, кандидат је оцјењен збирном оцјеном 4,56, за извођење 
вјежби на предмету Архитектонске конструкције 4

10

3. Према анкети студената о квалитету наставе у љетном семестру академске 
2012/2013. године, кандидат је оцјењен збирном оцјеном 4,85, за извођење 
вјежби на предмету Организација и извођење радова

10

УКУПАН БРОЈ БОДОВА 30

УКУПАН БРОЈ БОДОВА, ПРЕМА ЧЛАНОВИМА 19., 21., 22. И 25., КАНДИДАТА 
ПРИЈЕ ПОСЉЕДЊЕГ ИЗБОРА

23,5

УКУПАН БРОЈ БОДОВА, ПРЕМА ЧЛАНОВИМА 19., 21., 22. И 25., 
КАНДИДАТА НАКОН ПОСЉЕДЊЕГ ИЗБОРА

89.5

Други кандидат

а) Основни биографски подаци:
Име (име оба родитеља) и презиме: Ведран (Марица и Ненад) Царевић
Датум и мјесто рођења: 22. децембар 1987, Бања Лука
Установе у којима је био запослен: РоПтас 1,1(1, Оос1а1тт§, Енглеска 

ГП Крајина, Бањалука
Радна мјеста: -од 2010-2011. године -  пројектант у 

РоНшас П(1, Оос1а1тт§, Енглеска 
-од 2012 до данас -  пројектант у ГП 
Крајина, Бањалука

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима:

“

б) Дипломе и звања:
Основне студије
Назив институције: Грађевински факултет Универзитета у
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Београду
Звање: дипломирани инжењер грађевинарства
Мјесто и година завршетка: Београд, 2010. година
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,71
Постдипломске студије:
Назив институције: Грађевински факултет Универзитета у 

Београду
Звање: Мастер инжењер грађевинарства
Мјесто и година завршетка: Београд, 2011.година
Наслов завршног рада: Није наведено
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе):

Грађевинарство, модул - Конструкције

Просјечна оцјена: 9,57
Докторске студије/докторат:
Назив институције: -
Звање:
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација:

-

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

-

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

в) В аучна/умјетничка дјелатност кандидата
В1. Научни рад на научном скупу од међународног значаја, штампан у 

цјелини (чл.19, т. 15)
1.1 Салатић, Р., Мандић Р., Маринковић М. и Царевић В., „Моделирање 

зидане испуне примјеном комерцијалног рачунарског програма“, у: 
зборнику радова са X Међународног научно - стручног скупа 
Савремена теорија и пракса у  градитељству, Бањалука: Завод за 
изградњу а.д. Бањалука, 2014. (кандидат није доставио доказни 
материјал у форми каква се захтијева -  рад није ископиран из 
објављеног зборника - недостаје насловна страна, садржај, рад са 
нумерисаним странама и страна са каталогизацијом)

2,5

Зидана испунау скелетним конструкцијама има битан утицај на динамичке 
карактерситике објекта, које одређују одговор конструкције при дејству сеизмичког 
оптерећења. Пројектно сеизмичко оптерећење је  интензитета који изазива нелинеару 
понашање зидане испуне. У раду ј е  приказан поступак моделирања нелинеарног 
понашања зиданих испуна при дејству земљотреса примјеном програмског пакета 

8АР2000, усвајајући методу еквивалентног штапа. За дефинисање нелинеарних 
карактерситика еквивалентног штапаусвојене су препоруке РЕМА-е.Поступак 
моделирања илустрован је  на примјеру троспратног АБ рама са зиданом испуном од 
блока, за случај цикличног динамичког оптерећења.

1.2 8а1а1лб, К., МапсИс К., Маппкоујс М. 1 СагеУ1С V., „Ршћоуег апа1у818 оР 
КС Ггашез \ућћ тазопгу тШ1“, четврто Међународно научно - стручно 
савјетовање Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија, 
Борско језеро, Србија, мај 2014. (кандидат није доставио доказни

2,5
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материјал у форми каква се захтијева -  рад није ископиран из 
објављеног зборника - недостаје насловна страна, садржај, рад са 
нумерисаним странама и страна са каталогизацијом)
1п 1ће рге.чеш рарег, 1ће те1ћос1о1о%у, т%%е.ч1ес! т РЕМА киШеНпез/ог 1ће е\'а1иапоп о /  
(ће неттк сарасИу о/ехШт§ ШтсШгек, п  аррИес1/о г  1ће саае о/гет/огсес1 сопсге1е 
/гате.ч т1ћ тазопгу 'тјШ. Са1си1апопа аге сагпес1 оШ ку !ће БАР2000. Рог 1ће апа1уш, 
Ипеаг ектеШа \мИћ арргорпа1е р1азИс ћ 'т%ен аге шес1/ог 1ећ тоЉШп§. КетНх/гот 

рихћоуегста/ухј.ч о / 1ћгее нрап каге/гате, сотр1е1е1у /гфЛед./гате апс!/гате мпгћ т/п1 
оп1у т гће тШсИе $рап. Ако, питепса! тос!е1Ип% о/м>еИ кпстп хо/1 хГогеу тесћат.чт м 
аћстт. Кетћз о / питепсаI ехатр1е согфгт 1ће ехрес1ес1 те/ахИс бећахчог о//гатех м>Ић 
апс1 ич/ћои/ т/П.
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 5

г) Образовна дјелатност кандидата:

д) Стручна дјелатност кандидата:

Д4
Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на 
пројекту(чл.22, т.12)

1.1 Пројектовање и израда планова арматуре објекта 4е у блоку Е, насеље 
Центар Алеја, Бањалука

1

1.2 Пројектовање и израда планова арматуре објекта 2 у блоку Ђ, насеље 
Центар Алеја, Бањалука

1

1.3 Пројектовање и израда планова арматуре објекта 3 у блоку Ђ, насеље 
Центар Алеја, Бањалука

1

1.4 Пројектовање и израда планова арматуре објекта 3 у блоку 3, насеље 
Центар Алеја, Бањалука

1

1.5 Пројектовање и израда планова арматуре објекта 4 у блоку 3, насеље 
Центар Алеја, Бањалука

1

1.6 Пројектовање и израда планова оплате објекта подземна гаража -  дио 3 
у блоку Е, насеље Центар Алеја, Бањалука

1

1.7 Пројектовање објекта подземне гараже између објеката 2 и 3 у блоку Ђ, 
насеље Центар Алеја, Бањалука

1

1.8 Пројектовање објекта подземне гараже између објеката 3 и 4 у блоку 3, 
насеље Центар Алеја, Бањалука

1

1.9 Израда планова арматуре објекта 56 у блоку Е, насеље Центар Алеја, 
Бањалука

1

1.10 Израда идејног рјешења хале за текстилну индустрију површине 2600 
т 2, Требиње

1

1.11 Израда идејног рјешења пумпне станице за пуњење електромобила, 
предузеће Никола Тесла, Бањалука

1

1.12 Израда идејног рјешења индустријске хале за монтажу машина 
површине 10000 т 2 и висине 22,8 т ,  Јелшинград, Бањалука

1

1.13 Прорачун и израда цртежа челичне конструкције за пројекат санације 
објекта Самачки хотел, Бањалука %

1

1.14 Прорачун и израда цртежа челичне конструкције надстрешнице за 
објекат управне зграде ГП Крајина, Трг Српских јунака 4, Бањалука

1

1.15 Пројекат изведеног стања Јелишинградске хале, Бањалука 1
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1.16 Прорачун темеља и израда технологије ископа и заштите темељне јаме 
за Идејни пројекат Тржног центра у насељу Центар Алеја, Бањалука

1

1.17 Прорачун и израда цртежа челичне конструкције сандука за машину НР 
315/2200, Јелишинград, Бањалука

1

1.18 Пројекат фундирања за машину НР 315/2200, Баку, Азербејџан 1
1.19 Сеизмички прорачун помоћу мулти модалне анализе објекта 4ђ у блоку 

Е, насеље Центар Алеја, Бањалука
1

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 19

Члан 25. Правнлника: Вредновање наставничких способности за 
наставнике о сараднике који су изводили предавања на Универзитету 
У Бањој Луци

УКУПАН БРОЈ БОДОВА, ПРЕМА ЧЛАНОВИМА 19., 21., 22. и 25. 
КАНДИДАТА

24

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
Ранг листа кандидата:

1. др Дарија Гајић, дипл.инж. арх. - 89,5 бодова
2. Ведран Царевић, мастер.инж. грађ. - 24 бода

На Конкурс за избор у звање наставника за ужу научну област Архитектонске 
конструкције, инсталације, технологија грађења, еколошки инжењеринг и менаџмент 
у архитектури, објављен 02. јула 2014. године, у дневном листу „Глас Српске“, 
пријавила су се два кандидата.

Увидом у документацију Комисија је установила да је прва кандидаткиња др Дарија 
Гајић доставила све неопходне документе који доказују испуњавање услова за избор у 
звање доцента за ужу научну област Архитектонске конструкције, инсталације, 
технологија грађења, еколошки инжењеринг и менаџмент у архитектури, према 
Члану 77. Закона о високом образовању, као и све остале документе предвиђене 
Конкурсом.

Прва кандидаткиња има степен доктора техничких наука у области архитектуре, 
затим према ближим условима које прописује Правилник о поступку и условима 
избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, прописаним 
члановима 19., 21, 22. и 25. има 8 (осам) научних радова из области за коју се бира, 
објављена у научним часописима и зборницима са рецензијом и има показане 
наставничке способности, које се вреднују према анкетама студената о квалитету 
наставе, а према којима је Дарија Гајић као сарадник, виши асистент на ужој научној 
области Архитектонске конструкције, инсталације, технологија грађења, еколошки 
инжењеринг и менаџмент у архитектури, у претходном изборном периоду, на три 
предмета оцјењена оцјеном „изврсно“. 4
Други кандидат Ведран Царевић не испуњава услове предвиђене Конкурсом. Према 
документацији коју је доставио Комисија је установила да Ведран Царевић, мастер 
инжењер грађевинарства, нема степен доктора наука у одговарајућој научној области, 
као нити три научна рада из области за коју се бира, објављена у научним часописима
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и зборницима са рецеизијом, нити показане наставничке способности.

На бази наведених чињеница, Комисија констатује да први кандидат др Дарија Гајић 
испуњава све законске услове да буде изабрана у звање доцента и са задовољством 
предлаже Научно-наставном вијећу Архитектонско-грађевинског факултета и Сенату 
Универзитета у Бањој Луци да се кадидаткиња:
др Дарија Гајић изабере у звање доцеита за ужу научиу област Архитектонске 
конструкције, инсталације, технологија грађења, еколошки инжењеринг и 
менацмент у архитектури.

Бања Лука, 28.07.2014.године

Потпис чларова комисије:

Проф. др Александра Крстић -  Фурунџић, редовни професор, 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду, ужа научна област 

Архитектонске конструкције, инсталације, технологија грађења, 
еколошки инжењеринг и менаџмент^у архитектури -  предсједник

Проф. др Миленко Станковић, редовни професор, 
Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, 

ужа научна област Архитектонско пројектовање -  члан

__ ^ с_____________
Проф. ж$Торда*ш Ћосић, ванредни професор, 

Државни Универзитет у Новом Пазару, ужа научна област 
Технологија грађења, инсталације и менаџмент -  члан

IV. Ш ДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења.)

У Бањој Луци, 28.07.2014.године Потпис чланова комисије са издвојеним
закључним мишљењем

1-

2. ..............................................................
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