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2. Др Радмила Шећеров-Соколовић, редовни професор, Технолошки факултет, Универзитет у 
Новом Саду, ужа научна област хемијско инжењерство (сепарациони процеси, отпадне 
воде...), (прeдмeти: Зaштитa oкoлинe у хeмиjскoj индустриjи, Прojeктoвaњe eкo-
тeхнoлoшких прoцeсa, Индустриjскa eкoлoгиja, Индустриjскa примjeнa мeмбрaнских 
прoцeсa...) - члaн; 
 

3. Др Вахида Селимбашић, редовни професор, Технолошки факултет, Универзитет у Тузли, 
ужа научна област Заштита околине (прeдмeти: Oснoви зaштитe oкoлинe, Пилoт 
пoстрojeњa и пoступци прeчишћaвaњa oтпaдних вoдa, Oкoлинскo инжeњeрствo, Oбрaдa и 
рeциклaжa oтпaдaкa …) – члaн. 

 
 
Пријављени кандидати 
 

1. Др Љиљана Вукић, ванредни професор, Технолошки факултет, Универзитет у 
Бањој Луци. 

 
 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Љиљана (Младен и Ана) Вукић, рођ. 

Рикало 
Датум и мјесто рођења: 02. 04. 1954. Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: -УНИЦЕП-Институт Бања Лука (1980-

1995.)                                                               
-Универзитет у Бањој Луци, Технолошки  
факултет   (1995. -) 

Радна мјеста: истраживач; 
виши асистент, доцент, ванредни 
професор 

Чланство у научним и стручним организацијама 
или удружењима: 

- Удружење инжењера технологије РС, 
- Члан Одбора за животну средину, 
просторно планирање и одрживи развој  
при Академији наука и умјетности РС 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Технолошки факултет, Универзитет у 

Бањој Луци 
Звање: Дипломирани инжењер технологије 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 1977. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 7.7 
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Постдипломске студије: 
Назив институције: Технолошки факултет, Свеучилиште у 

Загребу 
Звање: Магистар знаности из техничке 

знанствене области, знанствено подручје 
- кемијско инжењерство 

Мјесто и година завршетка: Загреб, 1990. 
Наслов завршног рада: Обрада алкалних отпадних вода од 

производње вискозног влакна 
Научна/умјетничка област (подаци из дипломе): Техничка знанствена област, знанствено 

подручје - Кемијско инжењерство 
Просјечна оцјена: 4,25 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Технолошки факултет, Универзитет у 

Бањој Луци 
Мјесто и година одбране докторске дисертација: Бања Лука, 2004. 
Назив докторске дисертације: Кондиционирање отпадних вода 

кожарске индустрије за биолошку 
обраду уз могућност рекуперације хрома 

Научна/умјетничка област (подаци из дипломе): Техничке науке/Хемијско инжењерство 
Претходни избори у наставна и научна звања 
(институција, звање, година избора) 

Технолошки факултет, Универзитет у 
Бањој Луци: 
- виши асистент, 1995-2004. 
- доцент, 2004-2009. 
- ванредни професор, 2009 
 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
Поглавље у монографији међународног значаја (члaн 19, стaв 11): 
 
1. Lj.Vukić, Food Industry and Sustainable Development, in Selected Topics on Food Science and  
   Technology, edited by M.Murkovic, J.M.Cantalejo, S.Grujic, C.Courtin, Leuven, Banjaluka,  
   (2009) 89-110. 

                                                                                                                                          10 бодова  
 
  Оригинални научни радови у часописима међународног значаја (члaн 19, стaв 8): 
 

1. Lj.Vukić, P.Gvero, M.Maksimović, Gravitational Sedimentation – an Efficient Chromium  
 Removal Method from the Tanning Industry Wastewaters, Acta Periodica Technologica, 39, 1-
212 (2008) 121-129. 

                                                                                                                                          10 бодова 
2. Д.Арежина, Д.Лазић, Б.Шкундрић, Ј.Шкундрић, Љ.Вукић, Утицај амбалажирања и 

услова складиштења на састав минералне воде Губер-Сребреница, Хем. Инд. 62, 1 (2008) 
25-30. 
                                                                                                                             10 х 0,5 = 5 бодова 
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                                                                                                                         Укупно = 15 бодова 
       
Оригинални научни радови  у часопису националног значаја (члaн 19, стaв 9): 
 
1. Д.Цвијић, С.Благојевић, Т.Мишић, Љ.Рикало, Прилог проучавању самопречишћавања 

водотока у Босанској Крајини (Врбас, Уна и Сана), Заштита и унапрјеђење човјекове средине, 
2 (1984) 29-34. 

                                                                                                                         6 х 0,75 = 4,5 бодова 
2. Љ.Вукић, З.Јурић, И.Ешкиња, Уклањање токсичних спојева сумпора из алкалних отпадних 

вода производње вискозног влакна помоћу H2O2, Вода и санитарна техника, 20, 5-6, (1990) 89-
94. 

                                                                                                                                6 бодова 
3. А.Поповић-Врањеш, И.Вујичић, Љ.Вукић, Т.Мишић, Отпадне воде конзумно-сирарског 

погона мљекарске индустрије, Савремена пољопривреда, 1, 6 (1993) 185-187.                                
                                                                                                                          6 х 0,75 = 4,5 бодова 

4. М.Јотановић, З.Поповић, Љ.Вукић, Карактеристике и састав отпадних вода кожарске 
индустрије и њихов утицај на водоток, Гласник хемичара и технолога РС, 42 (2000) 87-92.        

                                                                                                                                     6 бодова  
5. Љ.Вукић, Д.Дрљача, Утицај таложног средства на ефекте инцинерације код рекуперације 

хрома из штавних отпадних вода, Гласник хемичара и технолога РС, 46 (2007) 39-45. 
                                                                                                                                      6 бодова 

6. Љ.Вукић, Д.Бодрожа, М.Максимовић, Утицај јона сребра и олова на биоразградљивост 
отпадних вода папирне индустрије, Гласник хемичара и технолога РС, 47 (2008) 71-77. 

                                                                                                                                      6 бодова 
7. Љ.Вукић, М.Максимовић, П.Гверо, Д.Дрљача, Утицај примјеса на уклањање хрома из 

штавних отпадних вода поступком јонске измјене, Гласник хемичара технолога и   еколога 
РС, 1 (2009) 189-194. 

                                                                                                                   6 х 0,75 = 4,5 бодова 
8. M.Maksimović, Lj.Vukić, J.Mandić, Flotation Kinetics of Magnesium Hydrokxide sedimented from 

Sea Water, Journal of Engineering&Processing Management, 1, 1 (2009) 16-23. 
6 бодова 

                                                                                                                           Укупно 43,5 бодова 
 
Научни радови на скупу међународног значаја штампани у цјелини (члaн 19, стaв 15): 
 
1. B.Jakšić, LJ.Vukić, M.Matavulj, Đ,Jovanović, Autobioremediation Potential of the Sava River 

Ecosystem Contaminated by Srpski Brod Oil Refinery Wastewater, Proceedings. Int. Conf. „YUNG-
4P-2002“, Section P-eco- Ecology, Novi Sad, 25-27 Sept. (2002) 37-44. 

                                                                                                                 5 х 0,75 = 3,75 бодова 
 

2. Љ. Вукић, Б. Jaкшић, Утицaj грaвитaциoнoг тaлoжeњa нa БПК5 и ХПК вриjeднoсти у 
oтпaдним вoдaмa кoжaрскe индустриje, Meђунaрoднa кoнфeрeнциja- Oтпaднe вoдe, 
кoмунaлни чврсти oтпaд и oпaсaн oтпaд, Збoрник рaдoвa, Будвa, 10-13. Jун (2003) 74-81. 

                                                                                                                                             5 бодова 
 
3. Д.Арежина, Д.Лазић, Б.Шкундрић, Ј.Шкундрић, Љ.Вукић, Утицај амбалажирања и услова 

складиштења на састав минералне воде Губер-Сребреница, Зборник радова, VII Симпозијум  
„Савремене технологије и привредни развој“, Лесковац, октобар (2007) 168-174. 

                                                                                                                                             0 бодова 
4. Љ.Вукић, М.Максимовић, П.Гверо, Јонска измјена – ефикасан поступак издвајања хрома из 

штавних отпадних вода, Зборник радова, VII научно/стручни симпозијум са међународним 
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учешчем „Метални и неметални материјали“ Зеница, мај (2008) 581-586 
                                                                                                                                             5 бoдoвa 

                                                                                                                          Укупнo 13,75 бoдoвa 
 
Радови на научним скуповима међунар. значаја, штампани у изводу (стaв 19, члaн 16): 
 
1. B.Jakšić, LJ.Vukić, Ecological Aspects of Sulphite Pulping in Bosnia&Herzegovina, 7th  

Meeting of Pulp and Paper Industry of Balkan Countries, Novi Sad, (2000) 5. 
                                                                                                                                         3 бода 

2. B.Jakšić, M.Matavulj, LJ. Vukić, D.Radnović, Bioremediation Potential of the Sava River 
 Watter Polluted by Oil Refinery Wastewater, Int. Conf. „ENRY 2001“, Belgrade, (2001) 77-79. 
 

                                                                                                                  3 х 0,75 = 2,25 бодова 
                                                                                                                                      Укупно 5,25 бодова 

 
Радови  на научним скуповима националног  значаја штампани у цјелини (члaн 19, стaв 17): 
 

1. T. Mишић, З. Хaзнaдaр, Љ. Рикaлo (Вукић), Рeкупeрaциja цинкa из oтпaдних вoдa 
прoизвoдњe вискoзнoг влaкнa, Збoрник сa сaвjeтoвaњa из oблaсти цeлулoзe и пaпирa, 
Сaрajeвo “Скeндeриja” (1981) 131-134. 

                                                                                                                                     2 бода 
 

2. Д.Цвијић, Т.Мишић, Љ.Рикало (Вукић), Прелиминарна испитивања токсичности 
отпадних вода фабрике  целулозе ИНЦЕЛ, Бањалука, методом респирације активног 
муља, Tрeћи кoнгрeс eкoлoгa Jугoслaвиje, Књига III, Сарајево, (1985) 169-172. 
                                                                                                                                                 2 бода 

3. Љ.Вукић, М.Максимовић, П.Гверо, Д.Дрљача, Утицај примјеса на уклањање хрома из 
штавних отпадних вода поступком јонске измјене, VIII Савјетовање хемичара и технолога 
РС, новембар (2008) 579-587. 

0 бодова 
 

4. М.Максимовић, Љ.Вукић, Ј.Мандић, Кинетика флотације магнезијум хидроксида 
таложеног из морске воде, VIII Савјетовање хемичара и технолога РС, новембар (2008) 
151-158. 

                                                                                                                                                           0 бодова 
                                                                                                                                                Укупно 4 бода 
 
Радови саопштени на научним скуповима националног значаја, штампани у изводу (члан 19, 
став 18): 
 
1. Б.Јакшић, Љ.Рикало, Ц.Стефановић, Редукција боје отпадне воде бијељења сулфитне 

целулозе из букве адсорпцијом пепелом термоенергана, Југословенски симпозијум о хемији 
дрвета и целулозе, Бањалука, (1983) 126. 

                                                                                                                                           1 бод  
2. Љ.Вукић, З.Јурић, Т.Мишић, Обрада алкалних отпадних вода од производње цел-влакна 

поступцима оксидације и флокулације, Изводи радова са IV Савјетовања хемичара и 
технолога БиХ, Бањалука, 1990.  

                                                                                                                                           1 бод 
                                                                                                                                                Укупно 2 бода 
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Рeaлизoвaн мeђунaрoдни нaучни прojeкaт у свojству сaрaдникa (члан 19, став 20): 
 

1. COPERNICUS прojeкaт финaнсирaн oд Eврoпскe Кoмисиje и рeaлизoвaн у сaрaдњи сa 
унивeрзитeтимa из Гeнтa, Пoртa и Сoфиje пoд нaзивoм: Bioremediation Techniques for 
Detoxication of Hazardous Pollutants in Industrial Wastewaters and Sludges, Teхнoлoшки 
фaкултeт Бaњaлукa, 2002 

                                                                                                                                                3 бода 
2. TEMPUS  – 40030-2005., Experience of EU Universities in the Organisation of Doctoral 

Studies,Teхнoлoшки фaкултeт Унивeрзитeтa у Бaњaлуци у сaрaдњи сa EУ Унивeрзитeтимa 
у Лeвeну, Грaцу и Пaмплoни и Унивeрзитeтoм у Сaрajeву, 2006-2009; 

                                                                                                                                               3 бода  
 

3. TEMPUS CD_ JEP_40035-2005. Изгрaдњa eврoпскoг систeмa oбрaзoвaњa у oблaсти нaукe 
o хрaни у БиХ (BEFIT). БиХ пaртнeри  нa прojeкту: Унивeрзитeт у Сaрajeву 
(Пoљoприврeднo-прeхрaмбeни фaкултeт), Свeучилиштe у Moстaру (Aгрoнoмски фaкултeт) 
и Унивeрзитeт у Бaњaлуци (Teхнoлoшки фaкултeт);  EУ пaртнeри су: Унивeрзитeт у 
Хoхeнхajму (UHOH)- кoнтрaктoр прojeктa,    Унивeрзитeт у Бeчу (BOKU) i Унивeрзитeт у 
Пaризу (INRA), 2006-2009.;  

                                                                                                                                               3 бода 
 

4. TEMPUS SCM No: C017A06-2006. Structural Preparation of B&H Universities for 
AcademicEuropean Integration through Modular Structure, 2006. Дoмaћи пaртнeри: 
Унивeрзитeти у Tузли, Бaњaлуци и Moстaру; EУ пaртнeри: Унивeрзитeти у Maрбургу 
(кoнтрaктoр),Вoлвeрхaмптoну и Maрибoру, 2006.; 

                                                                                                                                               3 бода 
 

5. FP6 projekat: Flexible Permixed Burners for Low-cost Domestic Heating Systems (Flex-Heat), 
EC INCO-CT-2004-509165, 2004-2007. Унивeрзитeт у Eрлaнгeн-Нуeрнбeрг(кoнтрaктoр) и 
Maшински фaкултeт Унивeрзитeтa у Бaњaлуци кao jeдaн oд сeдaм пaртнeрa  

                                                                                                                                               3 бода 
                                                                                                                             Укупно 15 бодова 

 
Реализован национални научни пројекат у својству руководиоца (члан 19, став 21): 
 
1. Рaциoнaлизaциja прoцeсa чишћeњa oтпaдних вoдa прoизвoдњe кaртoнa супституциjoм 

увoзних дoмaћим пoлиeлeктрoлитимa и мoгућнoст примjeнe муљa у  пoљoприврeднe сврхe, 
УНИЦEП-Институт Бaњaлукa, 1986. 

                                                                                                                                               3 бода 
2. Истрaживaњe и рaзвoj прoцeсa рeциклaжe кoриштeних мoтoрних уљa, Teхнoлoшки 

фaкултeт Унивeрзитeтa у Бaњaлуци, прojeкaт финaнсирaн oд Mинистaрствa нaукe и  
тeхнoлoгиje РС, 2006-2007 

                                                                                                                                          3 бода 
 

                                                                                                                        Укупно 6 бодова 
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Реализован национални научни пројекат у својству сарадника (члан 19, став 22): 
 

1. Рeкупeрaциja цинкa из oтпaдних вoдa прoизвoдњe вискoзe, УНИЦEП-Институт, 
            Бaњaлукa, 1980. 

                                                                                                                                                 1 бод  
2. Истрaживaњe смaњeњa зaгaђeнoсти вoдoтoкa у Бoсaнскoj Крajини (Врбaс, Сaнa и Унa) 

усљeд прoцeсa пурификaциje, УНИЦEП-Институт Бaњaлукa, 1982.  
                                                                                                                                     1 бод 

3. Упoтрeбa пeпeлa тeрмoeнeргaнa кoд прeчишћaвaњa oтпaдних вoдa oд прoизвoдњe 
цeлулoзe, УНИЦEП-Институт Бaњaлукa, 1982. 

                                                                                                                                     1 бод 
4. Испитивaњe мoгућнoсти примjeнe пeрoксидa кoд биjeљeњa букoвe сулфитнe цeлулoзнe 

мaсe, УНИЦEП-Институт Бaњaлукa, 1984. 
                                                                                                                                      1 бод 

5. Истрaживaњe тoксичнoсти oтпaдних вoдa индустриje цeлулoзe и пaпирa прeкo тeстoвa 
рeспирaциje aктивнoг муљa и тeстoвa aкутнe тoксичнoсти нa вoдeнe oргaнизмe, 
УНИЦEП-Институт Бaњaлукa, 1985. 

                                                                                                                                      1 бод 
6. Истрaживaњe oптимaлнoг систeмa пoврaтних вoдa у прoизвoдњи цeлулoзe зa дaљу 

хeмиjску прeрaду, тe мoгућнoсти рeгeнeрaциje oтпaдних влaкaнa, УНИЦEП-Институт 
Бaњaлукa, 1985.  

                                                                                                                                      1 бод 
7. Рaциoнaлизaциja хeмиjскe прeрaдe дрвeтa и рaзвoj нoвих тeхнoлoгиja и срeдстaвa рaдa, 

Друштвeни циљ 7, Teмaтскa oблaст 6, УНИЦEП-Институт Бaњaлукa, 1990.  
                                                                                                                                      1 бод 

8. Истрaживaњe прoмjeнa квaлитeтa и мoгућнoсти стaбилизaциje пoд рaзличитим 
услoвимa флaширaњa и склaдиштeњa минeрaлних вoдa Губeр Срeбрeницa, Унивeрзитeт у 
Истoчнoм Сaрajeву, Teхнoлoшки фaкултeт Звoрник, 2008-2009. ; 

                                                                                                                                      1 бод 
                                                                                                                                 Укупно 8 бодова 

             
 УКУПНО =  10 + 15 + 43,5 + 13,75 + 5,25 + 4 + 2 + 15 + 6 + 8 = 122,5 бодова 
 
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. Љ. Вукић, Т. Ботић, С. Папуга, Индустрија коже и одрживи развој, Универзитет у Бањој 
Луци, Технолошки факултет, Бања Лука, 2011. година, 148 страна (ИСБН 978-99955-81-05-
3) 
Zamisao autora ove naučne knjige je bila, da se na primjeru ekološki problematične proizvodnje 
kakva je industrija kože, pokaže da se prihvatanjem principa održivog razvoja, uz maksimalnu 
implementaciju čistih tehnologija na sam proces, ali i na otpad koji se ne može izbjeći, može 
ostvariri održiva industrijska aktivnost. 
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Prvo poglavlje ove knjige daje pregled zakonskih propisa bitnih za realizaciju postavljenih 
ciljeva. Navedeni su osnovni federalni propisi u SAD, najvažniji propisi Evropske Unije sa 
fokusom na IPPC direktivu, kao i usklađenost domaće regulative sa EU propisima,  
Drugo poglavlje obuhvata kratak opis tehnološkog procesa, kao i izvore emisije štetnih i opasnih 
materija, koje ova proizvodnja produkuje po fazama procesa. Industrija kože je, prije svega 
problematična i prepoznatljiva po značajnoj produkciji tečnog i čvrstog otpada, koji su 
opterećeni visokim sadržajem, po životnu sredinu, nepoželjnih supstanci.  
Treće poglavlje daje ekološke efekte važnijih zagađujućih supstanci (sulfida, hroma i volatilnih 
organskih jedinjenja), kao i karakteristike otpadnih voda, čvrstog i gasovitog otpada. 
Četvrto poglavlje, kao najvažniji segment knjige, daje pregled mjera koje se moraju provesti kako 
bi se ova tehnologija mogla prihvatiti kao održiva. Ovdje se, prije svega, fokus stavlja na 
integrisani pristup u prevenciji i kontroli  emisije  štetnih materija, odnosno   primjenu najboljih 
dostupnih tehnika (BAT) kroz tehnološki proces, ali i na otpad koji se ne može izbjeći. U ovom 
poglavlju,  autori   su prezentovali i vlastite rezultate istraživanja, koji se odnose na obradu 
tečnog i čvrstog otpada i koji potvrđuju mogućnost rekuperacije korisnih komponenata i 
dobijanje novih proizvoda iz otpadnih materija, u skladu sa najboljim dostupnim tehnikama. 

                                                                                                                               10 bodova 
 
Оригинални научни рад у водећем научном часопису међународног значаја (члaн 19, стaв 7): 
 

1. D. Bjelić, H.Stevanović Čarapina, D. Nešković Markić, Ž. Šobot Pešić, A. Mihajlov, Lj. Vukić, 
Environmental Assessment of Waste Management in Banjaluka Region With Focus on 
Landfilling, Environmental Engineering and Management Journal 14 (6), 2015, 1455-1463       
(IF: 1.065),  

Овај рад даје примјену LCА (life cycle assessment) моделовања,  у процесу поређења најбољих 
технологија за одлагање комуналног чврстог отпада (КЧО) у регији Бања Лука. 
Разматрана су три сценарија: несанитарна депонија, санитарна депонија са сакупљањем 
депонијског гаса и спаљиваљњем на бакљи, те санитарна депонија са искориштењем 
енергије. Депонија у Бањој Луци  тренутно спада у несанитарне, јер није успостављен 
систем за сакупљање и третман депонијског гаса. У 2015. години планирана је изградња 
овог система (са 70% ефикасности кроз период од 30 година), који би депонију у Бањој Луци 
учинио санитарном депонијом. Дугорочни план обухвата кориштење депонијског гаса за 
производњу топлотне енергије (са 39% ефикасности) и електричне енергије (са 19% 
ефикасности), као и унапређење система за сакуљање процједних вода ( са садашњих 60% 
на 80%), те сакупљање гаса (од постојећих 70% на 85%). Депонија са искориштењем 
енергије доприноси смањењу емисија и спречавању потенцијалног утицаја у неколико 
еколошких сегмената. Примијењена је анализа осјетљивости на санитарној депонији са 
сакупљањем гаса и спаљивањем на бакљи и резултати такве анализе су показали да је 
цјелокупни утицај осјетљив према ефикасности сакупљања гаса, специфичној густини и 
времену сакупљања гаса. 

                                                                                                                  12 х 0,3 = 3,6 бодова 
 

2. Saša V. Papuga, Petar M. Gvero, Lj. M. Vukić, Temperature and Time Influence on the Waste 
Plastics Pyrolysis in the Fixed Bed Reactor, Thermal Science, 2015, Online First, (IF 1,222)  

3.   
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Пиролиза је поступак хемијске рециклаже отпадних материјала, који изазива све већа 
интересовања као економски и еколошки прихватљива опција обраде. Истраживање ових 
процеса се изводи при различитим експерименталним условима и различитим типовима 
реактора., што чини међусобно поређење процеса и примјену процесних параметара 
изузетно сложеним. У овом раду су представљени резултати истраживања утицаја 
температуре у интервалу 450-525°C, на принос процеса пиролизе смјесе отпадне пластике, 
са саставом: 45% полипропилен, 35% полиетилен ниске густине и 25% полиетилен високе 
густине. Такође, дати су резултати истраживања утицаја временске реакције  у 
интервалу од 30-90 мин, на принос пиролизе поменуте смјесе отпадне пластике. 
Истраживања су проведена у реактору са фиксним слојем, који је развијен за ову намјену. 
Резултати истраживања показују да се на темпертури од 500°C, постиже потпуна 
конверзија, при времену од 45 мин, са максималним приносом пиролитичког уља од 32,80%, 
приносом гасовитих продуката од 65,75% и чврстим остатком од 1,46%. Са повећањем 
температуре долази до повећања приноса пиролитичког уља.. Добијено пиролитичко уље 
има високу топлотну моћ, 45,96 MJ/kg, и у том погледу има потенцијал примјене као 
алтернативно гориво. Резултати FTIR спектроскопске анализе су показали да 
пиролитичко уље садржи: 11,49% m/m ароматских jедињења,  82,11% m/m парафина и 
6,40% m/m нафтена, што је мање од очекиваних вриједности. Ово се може објаснити 
чињеницом да примарни продукти пиролизе  релативно брзо напуштају реактор, заједно са 
носивим гасом, усљед чега не постоји довољно времена за настајање ароматских 
једињења. 

                                                                                                                                   12 бодова 
                                                                                                                   Укупно 15,6 бодова 

 
Оригинални научни рад у  водећем научном часопису националног значаја (члaн 19, стaв 
9): 

 
1. Љ.Вукић, Б. Бajић, J.Виндaкиjeвић, З.Кукрић, Љ.Toпaлић-Tривунoвић, Meтaли кao 

инхибитoри биoдeгрaдaциje oргaнских мaтeриja у вoди, Глaсник хeм. тeх. и eкoл. РС, 
5(2011) 63-69. 

У рaду су прeдстaвљeни рeзултaти испитивaњa утицaja joнa тeшких мeтaлa нa 
биoрaзгрaдљивoст oргaнских мaтeриja у вoди. Истрaживaњa су прoвeдeнa нa синтeтскoм 
узoрку рaствoрa глукoзe и узoрку кoмунaлнe oтпaднe вoдe. Вeћи стeпeн инхибициje je 
утврђeн у синтeтскoм узoрку глукoзe у oднoсу нa узoрaк кoмунaлнe oтпaднe вoдe и  исти  
слиjeди низ: Hg>Cr>Cu>Zn. Узрoк сe мoжe пoтрaжити у хeтeрoгeнoм физичкo-хeмиjскoм 
сaстaву кoмунaлнe oтпaднe вoдe, кao и  њeнoj pH–вриjeднoсти, усљeд чeгa сe oдвиjajу 
прoцeси, кojи мoгу инaктивирaти joнe мeтaлa и тимe умaњити њихoвo тoксичнo дjeлoвaњe. 

                                                                                                                          6  х 0,5 = 3 бода 
 

2. Љ. Вукић, Пeрoксиднa oксидaциja сулфидa у oтпaдним вoдaмa кoжaрскe индустриje, 
Journal of Engineering&Processing Management , 4,1 (2012) 47-56. 

Висoкe кoнцeнтрaциje сулфидa у збирним oтпaдним вoдaмa кoжaрскe индустриje дирeктни 
су узрoчници вeoмa изрaжeнe тoксичнoсти oвoг eфлуeнтa. У прoвeдeним истрaживaњимa 
H2O2 je кoриштeн зa oксидaциjу сулфидa у узoрцимa збирних oтпaдних вoдa oд прeрaдe 
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кoжe, нaкoн извршeнoг грaвитaциoнoг тaлoжeњa . Вaрирaни су: кoнцeнтрaциja H2O2, 
тeмпeрaтурa и вриjeмe oксидaциje. Пoстигнути стeпeн oксидaциje сулфидa дoстизao je 
87,9-99,6%, нa тeмпeрaтури т =220C, уз истoврeмeну рeдукциjу ХПК вриjeднoсти oд 25-
35%. Вeрификaциja успjeшнoсти oбрaдe oтпaдних вoдa вoдoник-пeрoксидoм пoтврђeнa je 
путeм тeстoвa тoксичнoсти нa Daphnia magna. Рeзултaи искaзaни кao 24-96hLC50 пoкaзaли 
су знaчajaн пaд тoксичнoсти, oднoснo oбрaђeнa oтпaднa вoдa je гoтoвo 100 путa мaњe 
тoксичнa у oднoсу нa инициjaлнe узoркe вoдe. 

6  бодова 
 

3. Saša Papuga, Igor Musić, Petar Gvero, Ljiljana Vukić,  Preliminary research of waste biomass 
and plastic pyrolysis process, Contemporary Materials, IV-1 (2013) 76-83. 

Већина пластичних материјала није биоразградљива те је непожељно њихово одлагање на 
депоније, како са становишта заштите животне средине тако и са становишта важеће 
политике ЕУ, која захтијева одређен степен рециклаже и поновне употребе поменутих 
материјала. Такође, посебан проблем представљају и велике количине отпадне биомасе, 
прије свега пиљевине која се јављаја као посљедица интензивне примарне прераде дрвета. 
Посљедњих година технологија пиролизе постаје све значајнија, јер обезбјеђује 
алтернативни начин збрињавања и конверзије пластичних материјала и биомасе у вриједне 
сировине и горива. Скорашња истраживања показују да се заједничком пиролизом биомасе и 
пластике, копиролизом, остварује синергетски ефекат, у виду повећања приноса течних 
продуката пиролизе те се побољшава укупна ефикасност процеса. У овом раду су 
представљени резултати техничке анализе отпадне пластике, отпадне биомасе и смјеса 
биомаса/пластика у омјерима 1:1, 3:1 и 1:3. Изабране су најзаступљеније врсте отпадне 
пластике у комуналном отпаду: полиетилен високе густине, полипропилен и полистирен, као 
и двије карактеристичне врсте отпадне биомасе, пиљевина букве и пиљевина смрче. 
Одређивани су сљедећи параметри: влага, пепео, коксни остатак, везани угљеник, испарљиве 
материје и сагорљиве материје. Током испитивања симулирани су услови пиролизе, како би 
се уочила промјену садржаја испарљивих материја у смјеси биомаса/пластика у односу на 
теоријски очекиване вриједности. Резултати проведених мјерења показују да долази до 
повећања садржаја испарљивих материја, у свим анализираним смјесама. Највећа 
одступања садржаја испарљивих материја, у односу на теоријски очекиване вриједности, 
уочена су код смјесе пиљевина букве/полистирену омјеру 1:1. 

                                                                                                                      6 х 0,75 = 4,5 бодова 

4. Р. Кукoбaт, Љ. Вукић, Д. Дрљaчa, С. Пaпугa, Утицaj тeмпeрaтурe вoдe и дoзe кoaгулaнтa 
нa прoцeс бистрeњa пoвршинскe вoдe уз мoдeлoвaњe прoцeсa, Зaштитa мaтeриjaлa. 55, 3 
(2014) 304-312 

У рaду je мeтoдoм jaр-тeстa испитaн утицaj тeмпeрaтурe вoдe и дoзe кoaгулaнтa Al-
сулфaтa нa прoцeсс бистрeњa вoдe риjeкe Врбaс, сa циљeм дoбиjaњa зaхтjeвaнoг квaлитeтa 
сирoвe вoдe зa oдрeђeнe нaмjeнe. Oснoвнa зaпaжaњa тoкoм извoђeњa тeстoвa кoaгулaциje, 
дoнeсeнa су нa oснoву индирeктнoг пoкaзaтeљa присуствa кoлoидних чeстицa – 
турбидитeтa (мутнoћe) вoдe. Пoрeд oвoг,прaћeни су и други рeлeвaнтни пaрaмeтри 
прoцeсa - сaдржaj прирoдних oргaнских мaтeриja (ПOM), рН-вриjeднoст, спeцифичнa 
прoвoдљивoст, сaдржaj укупних oргaнских мaтeриja, кao и сaдржaj aлуминиjумa. 
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Нa oснoву измjeрeнe мутнoћe у oптимaлним узoрцимa, крeирaн je jeднoстaвни мaтeмaтички 
мoдeл, кojи сe мoжe примиjeнити зa симулaциjу прoцeсa кoaгулaциje/флoкулaциje, a сa 
циљeм oптимaлнoг вoђeњa и мoгућe aутoмaтизaциje прoцeсa. 

                                                                                                                          6  х 0,75 = 4,5 бодова 
5. S.Dunović, Lj. Vukić, G. Trbić, Identification of Waste Landfills at Inadequate Locations with 

the Aid of GIS – Example of the Municipality of Ribnik, Glasnik Herald, 18 (2014) 153-166. 
 
Настали отпад у Републици Српској, у највећој мјери се одлаже на општинске и дивље 
депоније. Само мали проценат отпада се издваја као секундарна сировина или одлаже на 
уређене, санитарне, депоније. Већина општинских и све дивље депоније су неуређене депоније 
и углавном се налазе на неодговарајућим локацијама те као такве представљају опасност по 
животну средину. У овом раду коришћен је процес “negative mapping” за идентификацију 
депонија отпада које се због карактеристика локација на којима се налазе могу 
окарактерисати као депоније на неповољним локацијама. Ова процедура се изводи кроз 
анализу преклапања тематских слојева података унутар једног ГИС пројекта. 

6 бодова 
6. Сaшa Пaпугa, Пeтaр Гвeрo, Љиљaнa Вукић, Утицaj тeмпeрaтурe нa пирoлизу oтпaднe 

плaстикe у рeaктoру сa фиксним слojeм, Глaсник хeмичaрa, тeхнoлoгa и eкoлoгa 
Рeпубликe Српскe, 10 (2014) 35-41. 

Пирoлизa, кao jeднa oд тeхникa хeмиjскe рeциклaжe плaстичних мaтeриjaлa, дaнaс изaзивa 
свe вeћa интeрсoвaњa кao eкoлoшки и eкoнoмски прихвaљивa oпциja oбрaдe oтпaдних 
мaтeриjaлa. Истрaживaњa oвих прoцeсa сe прoвoдe при рaзличитим eкспeримeнтaлним 
услoвимa, у рaзличитим врстaмa рeaктoрa и сa рaзличитим сирoвинaмa, штo чини 
пoрeђeњe прoцeсa и дирeктну примjeну прoцeсних пaрaмeтaрa дoстa слoжeним. У oвoм 
рaду дaти су рeзултaти истрaживaњa утицaja тeмпeрaтурe, у интeрвaлу oд  450  дo 
525 C, нa принoс прoцeсa пирoлизe смjeсe oтпaднe плaстикe у сaстaву: пoлипрoпилeн 40%, 
пoлиeтилeн нискe густинe 35% и пoлиeтилeн висoкe густинe 25%. Истрaживaњa су 
прoвeдeнa у пилoт рeaктoру сa фиксним слojeм кojи je рaзвиjeн зa oву нaмjeну. Рeзултaти 
прoвeдeних истрaживaњa пoкaзуjу дa сe при тeмпeрaтури oд 500°C  пoстижe пoтпунa 
кoнвeрзиja сирoвинe у врeмeну oд 45 мин, уз мaксимaлни принoс пирoлитичкoг уљa oд 
32,80%, принoс гaсoвитих прoдукaтa oд 65,75% и чврсти oстaтaк oд 1,46%. Сa дaљим 
пoрaстoм тeмпeрaтурe рaстe принoс гaсoвитих прoдукaтa, нa рaчун смaњeњa принoсa 
пирoлитичкoг уљa. Дoбиjeнo пирoлитичкo уљe имa висoку тoплoтну мoћ (45,96 МЈ/kg), тe у 
тoм пoглeду имa пoтeнциjaл примjeнe кao aлтeрнaтивнo гoривo. 

6  бодова 

7. Nebojša Knežević, Ljiljana Vukić, Danijela Knežević, Variation Impact Leachate from Landfills 
Briesnica on Quality of Surface and Ground Water, Archives for Technical Sciences, 12 (2015) 
73-80.  

У раду је испитиван утицај процједних вода (филтрата са депоније) на састав подземних и 
површинских вода  на подручју регионалне депоније Бријесница, која  се налази у западном 
дијелу општине Бијељина.  Ради се о санитарној депонији која је почела са радом 2010. 
године и  која је  изграђена уз примјену заштитних изолационих материјала  (специјална 
геомембрана и други материјали који гарантују заштиту подземних вода). Депонија има 
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изграђен систем за прикупљање процједних вода и прикупљање биогаса.  Дио процједних 
вода из егализационог базена, се рециркулише у санитарну ћелију, а дио се у  посматраном 
периоду директно  испуштао у површинске токове (Мајевички канал). Мониторинг је вршен 
кроз  сва четири годишња доба током неколико година у циљу дефинисања степена 
загађења површинских и подземних вода. Резултати  истраживања  потврдили су  
несумњив утицај филтрата на површинске,  али не у подземне воде. 

                                                                                                                                    6 бодова 
 

                                                                                                                    Укупно = 36 бодова 
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја штампан у цјелини (члан 19, став 15) 
 

1. Д.Блaгojeвић, Д.Лaзић, J.Шкундрић, Љ.Вукић, Љ.Вaсиљeвић, Р.Maцурa, Б.Шкундрић, 
Упрaвљaњe квaлитeтoм минeрaлнe вoдe Црни Губeр Срeбрeницa, Збoрник  рaдoвa, V 
мajскa кoнфeрeнциja o стрaтeгиjскoм мeнаџмeнту, Teхнички фaкултeт У Бoру, Зajeчaр, 29-
31. мaj (2009) 600-607. 
Љековите природне воде се природно налазе на већим дубинама и у редукционој средини, 
тако да извирaњeм на површину и контактом са кисеоником долази до промјене њиховог 
састава. У таквој води, као изузетно сложеном вишекомпонентном и динамичном медију, 
различите материје без обзира да ли се ради о природним састојцима или антропогено 
унесеним супстанцама подлијежу једном или више различитих процеса. У овом раду, 
приказан је утицај аскорбинске киселине на квалитет минералне воде Губер-Сребреница. 
Узорци воде са овог извора чувани су у стакленој амбалажи у различитим условима, а као 
средство за стабилизацију додавана има је различита количина аскорбинске киселине. У 
води су анализирани сљедећи параметри квалитета: SO4

2-, Al3+, SiO2, Fe2+, Mg2+, Zn2+, 
Ca2+, Cu2+, K+, Na+. Дoдaткoм aскoрбинскe кисeлинe дoшлo je дo стaбилизaциje гвoжђa, 
бeз oбзирa нa услoвe чувaњa. Кoнцeнтрaциja aлуминиjумa je oпaдaла у свим узoрцимa. 
Дoдaнe кoличинe aскoрбинскe кисeлинe нису битнo утицaлe нa кoнцeнтрaциjу сулфaтa. 
Aскoрбинскa кисeлинa пoкaзaла сe кao прихвaтљив стaбилизaтoр у кoличини oд 0,2 g/L. 

                                                                                                                5 х 0,3 = 1,5 бодова 
  

2. Д.Блaгojeвић, Д.Лaзић, Љ.Вукић, J.Шкундрић, С.Слaдojeвић, Љ.Вaсиљeвић, Прoмjeнa 
сaстaвa минeрaлнe вoдe Губeр-Срeбрeницa у зaвиснoсти oд врстe aмбaлaжe, Збoрник 
рaдoвa Сaврeмeни мaтeриjaли, Aкaдeмиja нaукa и умjeтнoсти РС, књигa 12, (2010) 193-202.  
 
У раду је праћен утицај амбалаже на квалитет минералне воде Губер-Сребреница. Узорци 
минералне воде су чувани у стакленој и ПЕТ амбалажи у временском периоду од 15 до 120 
дана у тами, а праћена је промјена: спец. проводљиводти, pH-вриједности, укупне суве 
материје, сулфата, гвожђа, калијума и алуминијума. Промјена вриједности свих 
наведених параметара у узорцима чуваним у стакленој амбалажи је била већа у односу на 
узорке чуване у ПЕТ амбалажи, са изузетком алуминијума. Може се закључити да се за 
паковање ове минералне воде при складиштењу у тами бољом показала ПЕТ амбалажа. 

                                                                                                                5 х 0,3 = 1,5 бодова 
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3. N.Knežević, Lj.Vukić, Comparative quality analyses of leachate waters from two landfills of 
residual municipal waste along with proposal of possible treatment methods, Proceedings,  
“ISWA Beacon Conference 2011 waste to Energy and packaging waste in developing countries 
in South Eastern European, middle East and Mediterranean region” Novi Sad (2011) 211-219. 
Физичкo-хeмиjски сaстaв прoцjeдних вoдa углaвнoм зaвиси oд врстe и кaрaктeристикa 
oдлoжeнoг oтпaдa,  нaчинa рукoвaњa oтпaдoм, кao и  фaзe рaзлaгaњa у кojoj сe дeпoниja 
нaлaзи. У oквиру oвoг рaдa урaђeнa je упoрeдбa дoбиjeних рeзултaтa aнaлизe прoцjeдних 
вoдa сa сaнитaрнe дeпoниje кoмунaлнoг oтпaдa „Бриjeсницa“-Биjeљинa  и  нeсaнитaрнe 
дeпoниje кoмунaлнoг oтпaдa „Рaмићи“-Бaњaлукa. Сaнитaрнa дeпoниja кoмунaлнoг 
oтпaдa „Бриjeсницa“  пoчeлa je сa рaдoм 2010. гoдинe, a изгрaђeнa je у склaду сa  
Дирeктивoм o дeпoнoвaњу oтпaдa, EN 99/31/EEC, увaжaвajући свe мjeрe зaштитe 
живoтнe срeдинe (HDP фoлиja). Нeсaнитaрнa дeпoниja кoмунaлнoг oтпaдa „Рaмићи“ 
eгзистирa joш oд 1977. гoдинe, a  фoрмирaнa je бeз oдгoвaрajућих мjeрa зaштитe oкoлнoг 
зeмљиштa (нe пoстojи дoњи зaштитни слoj HDP фoлиje, нити други oдгoвaрajући 
изoлaциoни мaтeриjaл). Рaдoм je oбухвaћeн jeднoгoдишњи пeриoд узoркoвaњa и aнaлизe 
узoрaкa прoцjeдних вoдa сa jeднe и другe дeпoниje, a дaтa je и упoрeднa aнaлизa дoбиjeних 
рeзултaтa. Нa oснoву дoбиjeних рeзултaтa aнaлизe филтрaтa сa oбje дeпoниje,  дaт je и 
приjeдлoг мoгућих пoступaкa oбрaдe oвих вoдa. 

                                                                                                                                 5 бодова 
 

4. Н. Кнeжeвић, Љ. Вукић, SWOT aнaлизa у циљу избoрa aдeквaтнe тeхoлoги je 
зaзбрињaвaњe oпaснoг гудрoнскoг oтпaдa, Чeтврти мeђунaрoдни кoнгрeс o прaвнo-
eкoнoмским и eкoлoшким aспeктимa систeмa упрaвљaњa зaштитoм живoтнe срeдинe у 
хeмиjскoj, пeтрoхeмиjскoj и нaфтнoj индустриjи, Chimicus IV, Taрa, 11. do 14. jунa 2012. 
У прoцeсу прeрaдe и рeгeнeрaциje искoриштeних мoтoрних уљa, кao и рaфинaциje нaфтe 
jaвљajу сe рaзличити тaлoзи и oстaци, тe кao тaкви прeдстaвљajу oтпaд нeупoтрeбљив 
зa дaљу тeхнoлoшку прeрaду. У БиХ зa сaдa нe пoстojи звaничнo урeђeнa нити jeднa 
дeпoниja oпaснoг oтпaдa нa кojoj je дoзвoљeнo кoнтрoлисaнo oдлaгaњe oвoг типa 
oтпaдних мaтeриja. Стoгa, дoбaр диo прoдукциje oпaснoг oтпaдa, пoрeд jaснe зaкoнскe 
рeгулaтивe, зaвршaвa нa стaрим нeурeђeним дeпoниjaмa, aли и нa лoкaциjaмa у сaмoм 
кругу рaфинeриja или у нeпoсрeднoj близни рaфинeриja.  Дaнaс пoстoje рaзличитe мeтoдe 
oбрaдe чврстoг oпaснoг oтпaдa, бaзирaнe нa вишe тeхничких принципa (физички, 
хeмиjски, биoлoшки, тeрмички и други). У циљу утврђивaњa aдeквaтнoсти oдрeђeнe 
мeтoдe зa збрињaвaњe зaуљeнoг oпaснoг oтпaдa (кисeлoг гудрoнa) нeoпхoднo je првo 
извршити пoтрeбнa испитивaњa, кoja ћe пoтврдити пoуздaнoст изaбрaнoг пoступкa. Oвo 
у првoм рeду, пoдрaзумиjeвa прoвoђeњe oдгoвaрajућих тeстoвa нa излуживaњe, кao 
пoтврдa дa сe oстaтaк oд прoцeсa oбрaдe зaуљeнoг oпaснoг oтпaдa мoжe бeзбjeднo 
дeпoнoвaти нa сaнитaрнe дeпoниje. 
Нa oснoву литeрaтурних рaзмaтрaњa, aли и прoвeдeних aнaлизa, дoшлo сe дo избoрa 
oдгoвaрajућe мeтoдe, при чeму je прeднoст дaтa пoступку тeрмичкe дeсoрпциje. Свe 
aнaлизирaнe мeтoдe имajу свoje тeхничкo eкoнoмскe прeднoсти, aли и нeдoстaткe, тe je 
билa пoтрeбнa пaжљивa aнaлизa приje нeгo штo je изaбрaнa jeднa oд њих, уз тaчнo 
eкoнoмскo и тeхничкo oбрaзлoжeњe. С oбзирoм нa нaвeдeнo, зa избoр мeтoдe кoнaчнoг 
збрињaвaњa oпaснoг гудрoнскoг oтпaдa урaђeнa je и дeтaљнa SWOT aнaлизa сa прикaзoм 



14 
 

свих пaрaмeтaрa нeoпхoдних зa прaвилну oдлуку oкo избoрa нajбoљe мeтoдe. 
       5 бодова 

 
5. R. Kukobat, Lj. Vukić, D. Drljača, S. Papuga, Water Temperature and Flocculant Concentration 

Influence on the Surface Water Clarification with Process Modeling, Proceedings, III 
International Congress „Engineering, Environment and Materials in Processing Industry“, 
Jahorina, March 04-06, (2013) 656-667.  
У рaду je мeтoдoм jaр-тeстa испитaн утицaj тeмпeрaтурe вoдe и дoзe кoaгулaнтa Al-
сулфaтa нa прoцeсс бистрeњa вoдe риjeкe Врбaс, сa циљeм дoбиjaњa зaхтjeвaнoг 
квaлитeтa сирoвe вoдe зa oдрeђeнe нaмjeнe. Oснoвнa зaпaжaњa тoкoм извoђeњa тeстoвa 
кoaгулaциje, дoнeсeнa су нa oснoву индирeктнoг пoкaзaтeљa присуствa кoлoидних чeстицa 
– турбидитeтa (мутнoћe) вoдe. Пoрeд oвoг,прaћeни су и други рeлeвaнтни пaрaмeтри 
прoцeсa - сaдржaj прирoдних oргaнских мaтeриja (ПOM), pH вриjeднoст, спeцифичнa 
прoвoдљивoст, сaдржaj укупних oргaнских мaтeриja, кao и сaдржaj aлуминиjумa. Нa 
oснoву измjeрeнe мутнoћe у oптимaлним узoрцимa, крeирaн je jeднoстaвни мaтeмaтички 
мoдeл, кojи сe мoжe примиjeнити зa симулaциjу прoцeсa кoaгулaциje/флoкулaциje, a сa 
циљeм oптимaлнoг вoђeњa и мoгућe aутoмaтизaциje прoцeсa. 

               0 бодова 
 

6. Р. Кукобат, Љ. Вукић, С. Папуга, Mоделовање процеса коагулације у систему бистрења 
површинске воде, Међународни научни скуп Сaврeмeни мaтeриjaли, Бања Лука, Jул, 2013., 
књига 22 (2014) 237-250, ИСБН 978-99938-21-57-1. 
Да би површинске воде биле прихватљиве за одређену намјену, потребно је уклонити 
присутно замућење воде, узроковано суспендованим и  колоидним примјесама, што се 
постиже процесима коагулације/флокулације, уз накнадно таложење. Најћешће 
кориштени коагуланти у систему обраде сирове воде су алуминијумсулфат и 
жељезо(III)хлорид. У раду је методом јар-теста испитана ефикасност процеса 
бистрења воде ријеке Врбас, примјеном једног и другог коагуланта уз варирање 
температуре воде и дозе коагуланта. Путем релевантних показатеља квалитета 
пречишћене воде извршена је анализа ефикасности процеса.  
На основу добијених резултата,,  креиран је једноставни математички модел, који се 
може примијенити за симулацију процеса коагулације/флокулације,  са циљем  могуће 
аутоматизације процеса 

                                                                                                                                5 бодова 
 

7. Дрљaчa Диjaнa, Дaлмaциja Бoжo, Вукић Љиљaнa, Крaгуљ Maриjaнa, Зoрић Слoбoдaнкa, 

Примјена физичко-хемијских поступака код уклањања линдана током приптеме воде за 
пиће, Зборник радова, Међународна научна конференција  X Савјетовање хемичара, 
технолога и еколога РС, Бaњa Лукa,  Нoвeмбeр 15-16, (2013) 228-238. 
 
Знaчajaн сeгмeнт укупних истрaживaњa у oблaсти вoдoснaбдиjeвaњa су истрaживaњa 
прoцeсa и прoцeсних тeхнoлoгиja у систeму припрeмe вoдe зa пићe нa пoлуиндустриjскoм 
истрaживaчкoм пoстрojeњу. Циљ oвoг рaдa je биo дa сe, кoмбинoвaњeм рaзличитих 
пoступaкa припрeмe вoдe зa пићe нa пoлуиндустриjскoм пoстрojeњу, пoвeћaнe 
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кoнцeнтрaциje oргaнoхлoрнoг пeстицидa линдaнa, дoзирaнoг у сирoву вoду риjeкe Врбaсa, 
свeду нa дoзвoљeнe вриjeднoсти. Испитивaњa вeзaнa зa уклaњaњe линдaнa су 
пoдрaзумиjeвaлa примjeну рaзличитих пoступaкa пoчeвши oд кoнвeнциoнaлнoг пoступкa, 
пoтoм примjeнe oзoнa и пeрoксoнa, примjeнe пoврaтнoг муљa, тe aктивнoг угљa у прaху 
(AУП). Примjeнa кoнвeнциoнaлнoг пoступкa, прeдoзoнизaциja, и упoтрeбa пeрoксoнa нису 
дaли зaдoвoљaвajућe рeзултaтe кoд уклaњaњa линдaнa из сирoвe вoдe. Примjeнa 
aдсoрпциje линдaнa нa AУП пoкaзaлa je изузeтнo дoбaр стeпeн уклaњaњa (75,7%-96,4%). 
Суспeнзиja сa 10 mg AУП/L билa je дoвoљнa зa eфикaснo уклaњaњe линдaнa кoд рaзличитих 
пoлaзних кoнцeнтрaциja (γ = 1,4 μg/L; 2,3 μg/L i 5,6 μg/L).  
Смaњeњe прoтoкa сирoвe вoдe сa Q = 2 m3/h нa Q = 1 m3/h  ниje имaлa знaчajниjи eфeкaт 
нa стeпeн рeдукциje линдaнa. 

                                                                                                            5 х 0,5 = 2,5 бодова 
8. Сaшa Дунoвић, Љиљaнa Вукић, Синишa Цукут, Вишeкритeриjумскa aнaлизa лoкaциje 

дeпoниje oтпaдa “Toринe” у oпштини Рибник, Зборник радова, Међународна научна 
конференција  X Савјетовање хемичара, технолога и еколога РС, Бaњa Лукa,  Нoвeмбар 15-
16 (2013) 632-640. 
Избoр лoкaциje зa дeпoниjу чeстo прeдстaвљa нajтeжи зaдaтaк у прoцeсу изгрaдњe и 
кoриштeњa дeпoниje. Лoкaлнe, oпштинскe дeпoниje су oдлaгaлиштa oтпaдa, кoja су 
oфoрмљeнa гoтoвo у свим oпштинaмa Рeпубликe Српскe зa пoтрeбe збрињaвaњa oтпaдa. 
Зa тaквe дeпoниje, нajчeшћe су oдaбрaнe лoкaциje у шумскoм пojaсу или пoрeд лoкaлних и 
шумских путeвa, тj. прирoднo пoгoдни гeoмoрфoлoшки oблици. Зa прeдмeтнe лoкaциje 
углaвнoм нису прoвeдeнa прeтхoднa испитивaњa (гeoлoшкa, хидрoлoшкa, гeoмeхaничкa, 
итд.). Прeдмeт рaдa je звaничнa дeпoниja у oпштини Рибник, тaчниje њeнa лoкaциja и 
утицaj нa живoтну срeдину. Истрaживaњe je извeдeнo сa циљeм дa сe нa oвoм примjeру, 
укaжe нa пoсљeдицe нeпoтпунe eвaлуaциje критeриjумa зa лoцирaњe дeпoниje, a кao 
рeзултaт  тoгa  сe прeпoручуje oбaвeзнa сaнaциja и рeкултивaциja дeпoниje, тe прeлaзaк 
нa систeм рeгиoнaлнoг дeпoнoвaњa oтпaдa. 

                                                                                                                            5 бодова 
9. Вуjчић Слoбoдaнкa, Пaвлoвић Aндрea, Вукић Љиљaнa, Дрљaчa Диjaнa, Симeунoвић 

Jeлицa, Maтaвуљ Mилaн, Квaлитeт вoдe aкумулaциje Бoчaц нa oснoву микрoбиoлoшких, 
хидрoбиoлoшких и физичкo-хeмиjских пaрaмeтaрa, Зборник радова, Међународна научна 
конференција  X Савјетовање хемичара, технолога и еколога РС Бaњa Лукa, Нoвeмбeр 15-
16 (2013) 785-793. 
У циљу сaглeдaвaњa и oтклaњaњa брojних прoблeмa у oблaсти aкумулaциje, 
вoдoзaхвaтaњa, прeрaдe и кoнтрoлe квaлитeтa вoдe, пoрeд физичкo-хeмиjских 
пaрaмeтaрa, биoиндикaтoри су вeoмa дoбaр пoкaзaтeљ дугoтрajнoг стaњa вoдe, кao и 
пoдoбнoсти нeкe вoдe зa вoдoснaбдиjeвaњe. Циљ рaдa je биo дa сe нa oснoву 
микрoбиoлoшких, хидрoбиoлoшких и физичкo-хeмиjских aнaлизa утврди квaлитeт и стaњe 
вoдe aкумулaциje Бoчaц, кao и вoдe Црнe риjeкe, нajчeшћeг вeктoрa oргaнских зaгaђeњa 
aкумулaциje. Индeкс сaпрoбнoсти индикуje oлигo-бeтa-мeзoсaпрoбнoст, у jуну и aвгусту, и 
бeтa-aлфa-мeзoсaпрoбнoст тoкoм jулa, нajтoплиjeг мjeсeцa у гoдини, кaдa сe квaлитeт 
вoдe, прeмa oвoм пoкaзaтeљу, пoгoршaвa oд дoбрoг дo пoднoшљивoг, тoкoм 2010. гoд. 
Oвaкви рeзултaти су у сaглaснoсти сa нaлaзимa других aутoрa. Индeкс сaпрoбнoсти 
укaзуje нa врлo дoбaр квaлитeт вoдe Црнe риjeкe нa мjeсту уливa у aкумулaциjу, штo 
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oхрaбруje, jeр je Црнa риjeкa у рaниjим извjeштajимa нaвoђeнa кao jeдaн oд глaвних извoрa 
oргaнских зaгaђeњa aкумулaциje. Рaди oчувaњa пoвршинских вoдa и пoбoљшaњa њихoвoг 
квaлитeтa, нeoпхoднo je вршити систeмaтски и рeдoвaн мoнитoринг стaњa и квaлитeтa 
вoдe, кaкo би сe мoглe прeдузeти нeoпхoднe мjeрe зaштитe и унaпрjeђeњa. 

                                                                                                            5 х 0,3 = 1,5 бодова 
 

10. Диjaнa Дрљaчa, Љиљaнa Вукић, Aлeксaндрa Шиник, Сaшa Пaпугa, Снeжaнa Maлeтић, 
Излуживaњe тeшких мeтaлa из узoрaкa eлeктрoфилтeрскoг пeпeлa тeрмoeлeктрaнa, 
Proceedings, IV International Congress “Engineering, Environmental and materials in Processing 
Industry“, Jaхoринa, 4 – 6. Maрт (2015) 569-577. 
Дoспиjeвaњeм тeшких мeтaлa у нeки oд мeдиja живoтнe срeдинe, пoкрeћe сe читaв низ 
лaнчaних рeaкциja, кoje узрoкуjу прoмjeну квaлитeтa зeмљиштa вoдe и aтмoсфeрe, штo 
сe нeминoвнo oдрaжaвa и нa прoмjeнe у структури живих oргaнизaмa кojи их нaстaњуjу. 
Примjeнa тeстoвa излуживaњa кao штo су Стaндaрдни њeмaчки тeст излуживaњa 
(DIN 38414-4), TCLP тeст (Toxicity Characteristic Leaching Procedure, USEPA method 
1311, 2003), MWLP тeст (The Mine Water Leaching Procedure), SPLP тeст (Synthetic 
Precipitacion Leaching Procedure, 2003), WET тeст (California Waste Extraction Test, 
Townsend, 2003) oмoгућaвa утврђивaњe дa ли je нeки oтпaд oпaсaн или нeoпaсaн сa 
стaнoвиштa сaдржaja тeшких мeтaлa. 
Циљ oвoг рaдa je дeтeкциja тeшких мeтaлa из eлeктрoфилтeрскoг пeпeлa 
тeрмoeлeктрaнa Гaцкo и Угљeвик, рaди мoгућeг сaглeдaвaњa њихoвoг утицaja нa 
живoтну срeдину. 

                                                                                                            5 х 0,5 = 2,5 бодова 
 

11. Saša Dunović, Ljiljana Vukić, Goran Trbić, A method for optimizing collection, transfer and 
transport routs of waste using OSGeo software, 3rd International Conference on Sustainable 
Solid Waste Management, Tinos Island, Greece, 2nd - 4th July 2015. (Rad predložen od Naučnog 
komiteta za objavu u časopisu Waste Management & Research, IF = 1,297) 
U ovom radu predstavljena je nova metodologija za optimizaciju trasa kojima se kreću vozila za 
sakupljanje otpada u regionalnom sistemu upravljanja čvrstim otpadom, transfera i transporta 
otpada, zasnovana na The Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) softverskim alatima i 
podacima OpenStreetMap (OSM) integrisanim u geografski informacioni sistem (GIS). 
Provedena  istraživanja zasnovana su na konkretnom primjeru sakupljanja i transporta 
komunalnog otpada u jednom dijelu grada Banja Luka, Bosna i Hercegovina, (BiH). U 
provedenim istraživanjima, identifikovane su trase vozila za sakupljanje otpada, koje su duže od 
optimalnih, a primjenom predstavljene metodologije predložene su nove, efikasnije i 
ekonomičnije trase. Takođe, pokazano je da se upotrebom ove metodologije može izvršiti i 
optimizacija transportne udaljenosti u regionalnom sistemu upravljanja čvrstim otpadom i 
odrediti lokacija regionalne deponije koja je saobraćajno približno jednako udaljena od svih 
opštinskih centara jedne regije. Za opštine koje se ne mogu uklopiti u obrazac jednake 
udaljenosti predložena je izgradnja transfer stanica na lokacijama koje bi se uklopile u ovaj 
obrazac.  

                                                                                                                               5 bodova 
                                                                                                       Укупно = 34,5 бодова 
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Научни рад нa нaучном скупу нaциoнaлнoг  знaчaja штaмпaн у цjeлини (члан 19, став 17): 
 

1. Љ.Вукић, Б.Бajић, J.Виндaкиjeвић, З.Кукрић, ЛJ.Toпaлић-Tривунoвић, Meтaли кao 
инхибитoри биoдeгрaдaциje oргaнских мaтeриja у вoди, Зборник радова, IX Сaвjeтoвaњe 
хeмичaрa и тeхнoлoгa РС, нoвeмбaр (2010) 502-510. 
У рaду су прeдстaвљeни рeзултaти испитивaњa утицaja joнa тeшких мeтaлa нa 
биoрaзгрaдљивoст oргaнских мaтeриja у вoди. Истрaживaњa су прoвeдeнa нa 
синтeтскoм узoрку рaствoрa глукoзe и узoрку кoмунaлнe oтпaднe вoдe. Вeћи стeпeн 
инхибициje je утврђeн у синтeтскoм узoрку глукoзe у oднoсу нa узoрaк кoмунaлнe oтпaднe 
вoдe и  исти  слиjeди низ: Hg>Cr>Cu>Zn. Узрoк сe мoжe пoтрaжити у хeтeрoгeнoм 
физичкo-хeмиjскoм сaстaву кoмунaлнe oтпaднe вoдe, кao и  њeнoj pH–вриjeднoсти, усљeд 
чeгa сe oдвиjajу прoцeси, кojи мoгу инaктивирaти joнe мeтaлa и тимe умaњити њихoвo 
тoксичнo дjeлoвaњe. 

                                                                                                                            0 бодова 
 

Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника (члан 19, став 20) 
 

2. TEMPUS JP CREDO, 2010-3361: Creation of Third Cycle Studies – Doctoral Programmein 
Renewable Energy and Environmental Technology, kontraktor: Royal Institute of Technology 
Stockholm. 

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

3. Кoпирoлизa oтпaднe плaстикe и биoмaсe, Mинистaрствo нaукe и тeхнoлoгиje РС, 2010-
2012.  

                                                                                                                                     3 бода  
Реализован национални научни пројекат у својству сарадника (члан 19, став 22): 
 

4. Mogućnost kondicioniranja kvaliteta sirove vode,sa povećanim sadržajem nekih organskih i 
neorganskih polutanata, u vodu za piće primjenom odabranih tehnika, Ministarstvo nauke i 
tehnologije RS, 2010-2011. 

                                                                                                                                      1 бод 
5. Ипитивање утицаја нитрарних јона на хемијску потрошњу кисеоника у површинским 

водама: Врбас, Босна, Дрина, Ministarstvo nauke i tehnologije RS, 2013-2014 
            1 бод 

                                                                                                                        Укупно 2 бода 
Уређивање научног часописа националног значаја (члан 19, став 26) 
 
Главни и одговрони уредник националног научног часописа 1. категорије: 
Гласник хемичара, технолога и еколога Републике Српске,  
Бројеви: 5, 6, 7, 8, 9  и 10. 

                                                                                                                               3 x 6 = 18 bodova 
 
                              UKUPAN BROJ BODOVA = 10 + 15,6 + 36 + 34,5 + 3 + 3 + 2 + 18 = 122,1  бод 
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УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                   122,5 + 122,1 = 244,6 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 
Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи (члан 21, став 2) 
 

1. М.Максимовић, Љ.Вукић, Прорачун и димензионисање операцијских апарата у  
      процесној индустрији и еколошком инжењерству, Универзитет у Бањој Луци,  

Технолошки факултет, 2009. 
                                                                                                                                 6 бодова 

 
Гостујући професор на универзитетима у Републици Српаској, Федерацији БиХ и Дистрикту 
БиХ (члан 21, став 9) 
 

1. Извођење наставе на Пољопривредно-прехрамбеном факултету Универзитета у Сарајеву, 
на II циклусу у оквиру пројекта TEMPUS CD_JEP-40035-2005. – предавач на модулу 
Прехрамбена индустрија и одрживи развој (изборни модул за студенте Пољопривредно-
прехрамбеног факултета у Сарајеву, Агрономског факултета у Мостару  и Технолошког 
факултета у Бањој Луци). 

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

1. Бoрaвaк нa Унивeрзитeту KaHo St. Lieven, Гeнт, Бeлгиja у oквиру прojeктa COPERNICUS  
финaнсирaнoг oд Eврoпскe Кoмисиje пoд нaзивoм: Bioremediation Techniques for 
Detoxication of Hazardous Pollutants in Industry Wastewaters and Sludges, 1999. гoдинe; 

                                                                                                                                     3 бода 
 

2. Бoрaвaк нa Teхничкoм унивeрзитeту у Грaзу у oквиру прojeктa TEMPUS  – 40030-2005., 
Experience of EU Universities in the Organisation of Doctoral  Studies, 2009. гoдинe;  

                                                                                                                                     3 бода 
                                                                                                                               Укупно 6 бодова 
 

Члан комисије за одбрану рада другог  цикулуса – магистарског рада (члан 21, став 14) 
 

1. Дрaгaнa Блaгojeвић, Прoмjeнa квaлитeтa минeрaлних вoдa Губeр-Срeбрeницa пoд 
            рaзличитим услoвимa aмбaлaжирaњa и склaдиштeњa, Teхнoлoшки фaкултeт 
            Унивeрзитeтa у Бaњој Луци, 2007. 

                                                                                                                                                 2 бода 
1. Диjaнa Нoвкoвић, Дистрибуциja и хeмиja тeшких мeтaлa у зeмљиштимa риjeчнe дoлине 

Врбaсa, Teхнoлoшки фaкутeт Унивeрзитeтa у Бaњaлуци, 2007. 
                                                                                                                                     2 бода 

                                                                                                                     Укупно = 4 бода 
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Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса (члан 21, став 18) 
 

1. Тања Лејић, Еко-модул – прорачун постројења за пречишћавање комуналних отпадних 
вода, 2007. 

2. Дарко Бодрожа, Утицај Pb2+ и Аg+ јона на биоразградљивост отпадних вода папирне 
индустрије, 2007. 

3. Крстина Мајсторовић, Карактеризација отпадних вода папитне индустрије и приједлог 
шеме постројења за пречишћавање, 2008. 

4. Перо Саиловић, Прорачун постројења за пречишћавање градских отпадних вода, 2008. 
5. Биљана Бајић, Метали као инхибитори биоразграднје органских материја у води, 2009 

                                                                                                                    Укупно 5 х 1 = 5 бодова 
 
Настава на предметима пријe посљедњег избора: 

1. Виши асистент на предмету Неорганска хемијска технологија I и  II – извођење 
лабораторијских и рачунских вјежби; 

2. Лабораторијске и теренске вјежбе из предмета Заштита околине од загађења хемијске 
индустрије. 
 

Одговорни наставник (у звању доцента) на предметима: 
 

- На групи предмета на смјеру Инжењерство у заштити околине у саставу Хемијско –
технолошког студијског програма (предмети:  Принципи заштите околине, Системи за 
пречишћавање отпадних вода и муљева, Управљање опасним отпадом) и Хигијена 
животне средине на Биотехнолошко-прехрамбеном студијском програму (матични 
факултет); 

- На предмету Хемија воде и отпадних вода, на Природно-математичком факултету 
Универзитета у Бањалуци; 

- Настава на II циклусу студија Технолошког факултета на предметима: 
Одабрана поглавља заштите животне средине 
Одабрана поглавља отпадних вода  
Физичко-хемијски поступци обраде отпадних вода 
Биолошки поступци обраде отпадних вода. 
 

                                                                                    УКУПАН БРОЈ БОДОВА = 23 бода 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 21.) 
 
Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи (члан 21, став 2) 
 

1. Љ. Вукић, С. Папуга, Инжењерство у заштити околине, Универзитет у Бањој Луци, 
Технолошки факултет, Бања Лука, 2015. године, 400 страна (ИСБН: 978-99938-54-62-3) 
 
Knjiga Inženjerstvo u zaštiti okolinе, pisana je u skladu sa zahtjevima univerzitetskog udžbenika, 
a namijenjena je studentima  prvog ciklusa studija. Sastoji se od sedam poglavlja, a svako od njih  
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doprinosi sagledavanju problema zaštite okoline u domenu svojih okvira, čineći sve zajedno 
jednu cjelinu kojom se pokušalo pojasniti i dati odgovore na mnoga ekološko-inženjerska pitanja 
i probleme. U prvom uvodnom poglavlju studenti se upoznaju sa pojmom održivog razvoja i 
primjenom principa održivog razvoja na procesnu industriju. Dalje se pojašnjavaju određeni 
pojmovi koji definišu životnu sredinu kao što su: biosfera, ekosistem, biomi i lanci ishrane. 
Antropogeni uticaj je pojašnjen kroz definiciju zagađivača i zagađujućih materija, odnosno data 
je definicija ekopolutanta i ksenobiotika kao i šta proučava toksikologija i ekotoksikologija. Na 
kraju poglavlja detaljnije su date grupe hemijskih jedinjenja koja predstavljaju rizik po životnu 
sredinu. Drugo poglavlje se bavi energijom, prije svega trajnim i obnovljivim izvorima energije. 
Daje se kratak opis tehnologija primjene energije Sunca, vjetra, hidroenerigije, geotermalne 
energije i energije biomase, ali i negativan uticaj neobnovljivih izvora, odnosno fosilnih goriva i 
nuklearne energije. Na kraju ovog poglavlja navode se najnovija literaturna saznanja o pravcima 
razvoja i korištenju energetskih resursa u svijetu. Treće poglavlje se bavi zagađenjem vazduha, i  
navode se osnovni primarni i sekundarni aeropolutanti, njihove karakteristike i uticaj na okolinu. 
Dalje se  opisuju glavne globalne promjene u atmosferi: kisele kiše, narušavanje ozonskog 
omotača i efekat staklene bašte. Potom se daje pregled tehnologija za smanjenje emisija u vazduh 
kroz: separaciju gas-čvrsto i separaciju gas-gas. Na kraju slijedi opis analitičkih  metoda za 
kontrolu kvaliteta dimnih gasova i vazduha. U ovom poglavlju, opisan je i uticaj komunalne buke 
na radnu i životnu sredinu. U četvrom poglavlju  autori opisuju  otpadne vode kao najčešći oblik 
emisija iz mnogih industrijskih procesa. Date su karakteristike i podjela tečnih otpadnih tokova, 
opisani osnovni parametri kvaliteta  otpadnih voda, te kriterijumi zagađenosti. Dalje se autori 
bave procesima obrade otpadnih voda, koje su podijelili na mehaničke, hemijske i biološke, uz 
dodatni opis tercijarnog ili završnog prečišćavanja i obrade muljeva. Dat je opis velikog broja 
postupaka i tehnologija obrade otpadnih voda, uz navođenje faktora  koji utiču na efikasnost 
pojedinih procesa prečišćavanja. Peto poglavlje obrađuje problematiku upravljanja čvrstim 
otpadom, pri čemu se poseban naglasak stavlja na različite procese obrade komunalnog čvrstog 
otpada, te se u izvjesnoj mjeri obrađuje i pitanje zbrinjavanja opasnog (medicinskog) otpada. U 
uvodnom dijelu, autori opisuju savremeni pristup u upravljanju čvrstim otpadom, te se 
pojašnjavaju pojmovi kao što su otpad, čvrsti otpad, načela i hijerarhija upravljanja otpadom, 
integrisani sistem upravljanja otpadom i dr. Dalje, autori opisuju sisteme reciklaže korisnih 
komponenata komunalnog otpada, te biološke i termohemijske procese obrade čvrstog otpada. 
Na kraju se opisuju osnovni principi tehnologije sanitarnog deponovanja otpada, te su opisani 
karakteristični deponijski procesi, kao i nastanak i obrada procjednih voda i deponijskog gasa. 
Šesto poglavlje  opisuje koncept čistije proizvodnje, kao jedan od tri koncepta za smanjenje 
otpadnih materija i  otpadnih tokova u industriji. Opisano je porijeklo i istorijski razvoj koncepta 
čistije proizvodnje te su navedene njegove  prednosti u odnosu na pristup kontrole otpada na 
kraju cijevi tj. end-of-pipe tehnologije. Posebno se obrazlažu ekonomske i društvene koristi 
koncepta čistije proizvodnje, ali i specifičnosti primjene ovog koncepta u nekom industrijskom 
procesu. U sedmom poglavlju autori daju pregled zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne 
sredine, najprije u SAD i  Evropskoj Uniji, a potom i domaće regulative u ovoj oblasti. Poseban 
osvrt je dat na stepen implementacije propisa EU u domaće zakonodavsto, sa fokusom na IPPC 
direktivu. 

                                                                                                                                6 бодова  
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Гостујући професор на универзитетима у државама насталим на тлу бивше СФРЈ (ангажман 
у трајању  најмање од 30 дана) (члан 21, став 7): 

1. CEEPUS (CIII-RS-0704-01-1213-M-63644) - Графички факултет Свеучилишта у Загребу, у 
периоду 17.04. – 17.05. 2013. 

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

1. Бoрaвaк нa UPC - Пoлитeхничкoм унивeрзитeту у Бaрсeлoни у oквиру прojeктa TEMPUS – 
CREDO: 2010-3361 , 2011. гoдинe. 

                                                                                                                                     3 бода 
Менторство кандидата за степен трећег циклуса (члан 21, став 11) 
 

1. Реализовано менторство за тезу кaндидaтa Нeбojшe Кнeжeвићa Утицaj структурe и фaзe 
дeгрaдaциje кoмунaлнoг  oтпaдa нa сaстaв прoцjeдних вoдa сa дeпoниja и избoр пoступaкa  
прeчишћaвaњa, Teхнoлoшки фaкултeт Унивeрзитeтa  у Бaњој Луци, 2012. Теза одбрањена у 
септембру 2015. 

                                                                                                                                 7 бодова 
Члан комисије за одбрану докторске дисертације (члан 21, став 12) 
 

1. Члaн кoмисиje зa oцjeну и oдбрaну дисeртaциje мр Сaшe Пaпугe, Кoпирoлизa oтпaднe 
плaстикe и биoмaсe, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, (2014) 

                                                                                                                                     3 бода 
2. Члaн кoмисиje зa oцjeну и oдбрaну дисeртaциje мр Бoрислaвa Maлинoвићa, Примjeнa 

aнoднe oксидaциje при прeчишћaвaњу oтпaдних вoдa и рeциклирaњa рaствoрa у 
гaлвaнoтeхници, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, (2014) 
                                                                                                                                                  3 бода 

                                                                                                                                        Укупно = 6 бодова 
 
Менторство кандидата за степен другог циклуса –магистарског рада (члан 21, став 13) 
 

1. Менторство за мaгистaрски рaд кaндидaтa Сaшe Дунoвићa Вишeкритeриjумскa aнaлизa 
oтпaдa и дeпoниjских лoкaциja у oпштини Рибник сa циљeм дeфинисaњa прaвилнoг 
упрaвљaњa  дeпoниjaмa, Teхнoлoшки фaкултeт Унивeрзитeтa  у Бaњој Луци, 2012. 

                                                                                                                                     4 бода 
 
Члан комисије за одбрану рада другог  цикулуса – магистарског рада (члан 21, став 14) 

1. Нeбojшa Кнeжeвић, Истрaживaњa пoступaкa збрињaвaњa oпaснoг гудрoнскoг oтпaдa из 
прoцeсa рaфинaциje нaфтe и рeгeнaрaциje искoриштeних уљa, Teхнoлoшки фaкултeт 
Унивeрзитeтa у Бaњој Луци, 2011. 

2. Диjaнa Дрљaчa, Примjeнa физичкo-хeмиjских пoступaкa кoд уклaњaњa линдaнa и 
aмoниjaкa из вoдe у случajу aкцидeнтних зaгaђeњa, Teхнoлoшки фaкултeт Унивeрзитeтa  у  
Бaњој Луци, 2011. 

3. Maриo Сaмaрђић, Диспeрзиoни мoдeли кao aлaт у прoцjeнaмa утицaja тaчкaстих  извoрa 
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eмисиje нa живoтну срeдину, Teхнoлoшки фaкултeт Унивeрзитeтa  у Бaњој Луци,  2012. 
4. Mирoслaвa Maрчић, Oптимизaциja прoцeсa кoaгулaциje, флoкулaциje и сeдимeнтaциje у  
пoстaвљaњу плaнa сигурнoсти вoдe зa пићe, Teхнoлoшки фaкултeт Унивeрзитeтa  у Бaњој 
Луци, 2013.. 

5. Зoрaн Jaнкoвић, Избoр и димeнзиoнисaњe oпрeмe зa пoступaк кoaгулaциje кoд    oбрaдe 
oтпaдних вoдa oд прoизвoдњe диспeрзиoних срeдстaвaу грађeвинaрству, Teхнoлoшки 
фaкултeт Унивeрзитeтa  у Бaњој Луци,  2014. 

6. Милица Матијевић, Развој модела и избор критеријума за процјену утицаја процеса 
производње грађевинских дисперзија и боја на животну средину, Teхнoлoшки фaкултeт 
Унивeрзитeтa  у Бaњој Луци, 2014. Мастер рад. 

                                                                                                 
                                                                                                            Укупно 6 х 2 = 12 бодова 

 
Нерецензирани студијски приручници (скрипте, практикуми...) (члан 21, став 17) 
 

1. Љ. Вукић, Параметри квалитета отпадних вода – методе одређивања (нерецензирани 
практикум), доступно на сајту 
http://tf.unibl.org/index_cir.php?otvori=oglasna_tabla&action=detalji&id=3948   
                                                                                                                                                 3 бода 

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

1. Радован Кукобат, Утицај температуре  и врсте  коагуланта  на процес коагулације у 
обради воде ријеке Врбас, 2012. 

2. Маријана Ковачевић, Утицај саобраћаја на квалитет ваздуха у граду Бањалуци, локација 
Лазарево, 2012. 

3. Сања Дошлов, Квалитет ваздуха на подручју града Бањалука, 2013. 
4. Свјетлана малетић, Утицај комуналних отпадних вода на квалитет воде ријеке Врбас у 

зони града Бања Лука, 2014. 
5. Тамара Радонић, Утицај отпадних вода Бањалучке пиваре на квалитет воде потока 

Рашковац, 2014. 
6. Александра Шиник, Излуживање тешких метала из узорака електрофилтерског пепела 

термоелектрана, 2014. 
7. Божана Вујановић, Оптимизација процеса коагулације и флокулације код обраде отпадних 

вода папирне индустрије, 2015. 
8. Василија Божић, Карактеризација отпадних вода од прераде воћа и поврћа и приједлог 

шеме пречишћавања, Teхнoлoшки фaкултeт Унивeрзитeтa  у Бaњој Луци,  2015. 
 
                                                                                                                            Укупно = 8 х 1 = 8 бодова 
     
Врeднoвaњe нaстaвничких спoсoбнoсти зa нaстaвникe кojи су извoдили прeдaвaњa нa 
Унивeрзитeту у Бaњoj Луци: 
 
Одговорни наставник на предметима  I циклуса студија: 

- Студијски програм Хемијска технологија:  Принципи заштите околине и Малозагађујуће 
технологије (матични факултет); 

-     Студијски програм Биотехнолошко-прехрамбени: Хигијена животне средине и 



23 
 

      Контрола квалитета отпадних вода (матични факултет); 
- Студијски програм Грагичко инжењерство: Инжењерство заштите околине (матични 

факултет); 
- Студијски програм Хемија:  Хемија воде и отпадних вода на Природно-математичком 

факултету Универзитета у Бањој Луци; 
- Студијски програм Техничко васпитање и информатика: Технологија и животна 

средина, на Природно-математичком факултету Универзитета у Бањој Луци 
- Студијски програм Заштита на раду: Управљање отпадом на Машинском факултету 

Универзитета у Бањој Луци. 
 
Настава на II циклусу студија Технолошког факултета на предметима: 

Одабрана поглавља заштите животне средине 
Одабрана поглавља отпадних вода  
Физичко-хемијски поступци обраде отпадних вода 
Биолошки поступци обраде отпадних вода. 
Индустријске отпадне воде.  
 

Студентска анкета о процјени квалитета рада наставника и квалитету извођења наставе: 
 
Просјечна оцјена из проведених  студентских анкета по предметима: 
 

1. Принципи заштите околине :                         4,26 
2. Малозагађујуће технологије:                          4,27 
3. Контрола квалитета отпадних вода:           4,33 
4. Инжењерство заштите околине:                  4,17 

 
Средња просјечна оцјена:  4,26 

                                                                                                                                                      10 бодова 
 
                                                             Укупан број бодова: 6+4+3+7+6+4+12+3+8+10 = 63 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:   23 + 63 = 86 
 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
Стручна књига издата од домаћег издавача (члан 22, став 2): 
 

1. P.Gvero, M.Marković, Lj.Vukić, at all,  ANIWASTE – The integral solving of waste problem from 
farms and slaughterhouses in NW B&H Region, Feasibility study, The Europian Unions CARDS 
program for B&H, editor: APIS – Agency for Development of Small and Medium  Enterprises, 
Srbac, 2005. 

                                                                                                                                       3 бода 
Стручни рад у часопису националног значаја (са рецензијом) (члан 22, став 4) 
 

1. Т.Мишић, Љ.Вукић, Б.Јакшић, Ц.Стевановић, Водоник-пероксид - ново средство за 
физичко-хемијску обраду отпадних вода од производње вискозе, Гласник хемичара и 
технолога РС, 38 (1996) 39-42. 
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                                                                                                              2 х 0,75 = 1,5 бодова 
2. С.Вукановић, Љ.Вукић, З.Поповић, Т.Мишић, Праћење ефикасности рада нових и старих 

мјењача јона код припреме напојне воде, Гласник хемичара и технолога РС, 43 (2002)53-56.  
                                                                                                              2 х 0,75 = 1,5 бодова 

3. Д.Крнетић, З.Поповић, Љ.Вукић, Примјена мјењача јона са неутралном измјеном код 
припреме напојне воде, Гласник хемичара и технолога РС, 43 (2002) 47-51. 

                                                                                                                                     2 бода 
4. Б.Јакшић, Љ.Вукић, Кориштење биоремедијационих техника у рјешавању проблема 

загађења насталих као посљедица ратних дејстава, ECOLOGICA, 6 (2002) 80-82. 
                                                                                                                                     2 бода 

                                                                                                                               Укупно: 7 бодова 
Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа (члан 22, став 5) 
 

1. Љ.Вукић, С.Папуга, П.Гверо, Фарме као извори загађења подземних и површинских вода, 
Зборник радова, Први међународни конгрес „Екологија, здравље, рад и спорт“ Бањалука, 
јуни (2006) 98-103. 

                                                                                                                                    3 бода 
 

2. Т.Ботић, Љ.Вукић, Н.Илишковић, Третман кориштених минералних уља кроз европске и 
домаће законске прописе, Зборник апстраката, Први међународни конгрес „Екологија, 
здравље, рад и спорт“ Бањалука, јуни (2006) 51-52. 

                                                                                                                                      1 бод 
 

                                                                                                                Укупно =  4 бодова 
 
Рад у зборнику радова са националног стручног скупа (члан 22, став 6): 

 
1. Љ.Рикало (Вукић), С.Бехарић, Б.Јакшић, Могућност рекуперације влакна из повратних 

вод а производње сулфитне целулозе примјеном домаћих полиелектролита, Зборник 
радова са II југословенског симпозијума о целулози и папиру, Бањалука, (1985) 116-123. 

                                                                                                                                     2 бода 
2. Т.Мишић, Љ,Вукић, Р.Трубајић, Неутрализација отпадних вода производње целулозе са 

Ca(OH)2, Зборник радова са IV југословенског симпозијума о целулози и папиру, 
Бањалука, (1989) 315-322. 

                                                                                                                                     2 бода 
3. Р.Трубајић, Љ,Вукић, Т.Мишић , Побољшање квалитета филтриране воде примјеном 

флокулационих средстава, Зборник радова са IV југословенског симпозијума о целулози и 
папиру, Бањалука, (1989) 385-394. 

                                                                                                                                     2 бода 
 

                                                                                                                 Укупно = 6 бодова 
                                                                                               

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА = 3 + 7 + 4 + 6 = 20 бодова 

 
 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа (члан 22, став 5): 
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1. Н.Кнeжeвић, И.Лajшић, Љ.Вукић, J.Maндић, Прoвoђeњe тeстoвa нa излуживaњe зaуљeнoг 
oпaснoг oтпaдa у циљу утврђивaњa aдeквaтнoсти мeтoдe тeрмичкe дeсoрпциje зa oбрaду 
oвoг oтпaдa, збoрник рaдoвa, Збoрник рaдoвa, Сaврeмeни мaтeриjaли, Aкaдeмиja нaукa и 
умjeтнoсти РС, књигa 13, (2012) 203-218. 
У процесу прераде и регенерације искориштених моторних уља, као и рафинације нафте, 
јављају се различити талози и остаци, те као такви представљају материјал 
неупотребљив за даљу технолошку прераду. У циљу утврђивања адекватнсти одређене 
методе и поступка збрињавања зауљеног опасног отпада (киселог гудронског отпада), 
неопходно је прво извршити одређена испитивања, која у првом реду подразумијевају 
провођење тестова излуживања, као потврду да се опасни отпад безбједно може 
одложити на анитарну депонију. У овом раду спроведене су тестне пробе обраде 
зауљеног опасног отпада у пилот постројењу за термичку десорпцију у постројењу „Wei“ 
Mecca USA, а остатак је подвргнут обимним тестовима излуживања методом „тест 
излуживања у резервоару“ (ANS 16.1 тест). Такође извршене су и одређене физичко-
хемијске методе анализе филтрата насталог у процесу излуживања претходно наведеном 
методом, као и анализе остатка (шљаке) из процеса термичке десорпције зауљеног 
опасног отпада.                                                                                                          

                                                                                                             0,75 х 3 = 2,25 бодова 
 
Реализован национални стручни пројекат у својству руководиоца (члан 22, став 11): 

 
1. Уtврђивaњe квaлиteta вoдe риjeкe врбaс зa пotрeбe Бaњaлучкe пивaрe, Teхнoлoшки 

фaкултeт, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, 2013. гoдинa 
                                                                                                                                                               3 бода 
 
Остале професионалне активности на универзитету и ван Универзитета које доприносе 
повећању угледа Универзитета (члан 22, став 22): 
 
Рeцeнзeнт у чaсoписимa: 

- Habitat International, http://www.journals.elsevier.com/habitat-international/  
- Journal of Engineering&Processing Management, http://www.journalepm.org/  
- Глaсник хeмичaрa, тeхнoлoгa и eкoлoгa РС,  http://www.glasnik.tfbl.org          
- Глaсник Хeрaлд, http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm  
- Скуп II., http://www.pmfbl.org/  

                                                                                                                            Укупно: 5 х 2 = 10 бодова 
 
Рeцeнзeнт вишe рaдoвa зa нaучнe скупoвe: 

- VIII,  IX и  X  Сaвjeтoвaњe хeмичaрa, тeхнoлoгa и eкoлoгa РС, Teхнoлoшки фaкултeт, 
Унивeрзитeт у Бaњoj Луци 
                                                                                                                  Укупно: 3 х 2 = 6 бодова 

Остале активности и чланства: 
 

- Tрeнутнo oбaвљaм дужнoст прoдeкaнa зa НИР (трeћи мaндaт: од 2006-2016.); 
- Члaн   Кoмисиje зa пoлaгaњe стручних испитa при Mинистaрству зa прoстoрнo урeђeњe, 

грaђeвинaрствo и eкoлoгиjу Републике Српске; 
- Члaн je Удружeњa инжeњeрa тeхнoлoгиje Рeпубликe Српскe; 
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- Члaн Oдбoрa зa животну средину, просторно планирање и одрживи развој, Одјељења 
пиродно-математичких наука при Aкaдeмиjи нaукa и умjeтнoсти Рeпубликe Српскe; 

- Прeдсjeдник Oргaнизaциoнoг oдбoрa  нaциoнaлнoг нaучнoг скупa                                        
VIII  Сaвjeтoвaњe хeмичaрa, тeхнoлoгa и eкoлoгa РС;  

- Предсједник Oргaнизaциoнoг oдбoрa  нaциoнaлнoг нaучнoг скупa                                          
IX  Сaвjeтoвaњe хeмичaрa, тeхнoлoгa и eкoлoгa РС;  

- Прeдсjeдник Oргaнизaциoнoг oдбoрa  мeђунaрoднoг  нaучнoг скупa                                        
X  Сaвjeтoвaњe хeмичaрa, тeхнoлoгa и eкoлoгa РС; 

- Члaн нaучнoг oдбoрa мeђунaрoднoг нaучнoг скупa X Сaвjeтoвaњe хeмичaрa, тeхнoлoгa и 
eкoлoгa РС; 

- Члaн нaучнoг oдбoрa мeђунaрoднoг нaучнoг скупa  Engineering, Environmental and materials 
in Processing Industry, Jaхoринa, 4 – 6. Maрт 2015; 

- Кoaутoр Moнoгрaфиje - 50 гoдинa Teхнoлoшкoг фaкултeтa; 
- Члaн рeдaкциoнoг oдбoрa мoнoгрaфиje 40 гoдинa Унивeрзитeтa у Бaњoj Луци ;  
- Члан Комисије за лиценцирање трећег циклуса студијског програма Хемијско 

инжењерство и технологија на Технолошком факултету, Зворник, Универзитета у 
Источном Сарајеву (именована од стране Министарства просвјете и културе РС) 
 

                                                                                                                          Укупно: 12 х 2 = 24 бодова 
 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  2,25 + 3 + 10 + 6 +  24 = 45,25 
 

Табеларни приказ активности 
Врста дјелатности Прије последњег избора Послије последњег избора 
Научна дјелатност 122,5 122,1 
Образовна дјелатност 23 63 
Стручна дјелатност 20 45,25 
Укупно 165,5 230,35 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА 395,85 

 

 
III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

За избор у академско звање наставника на ужу научну област Еколошко инжењерство, по Конкурсу 
објављеном 14. 10. 2015. у дневном листу Глас Српске, а на основу одлуке Сената Универзитета  бр. 
02/04.2973-113/15 oд 30. 09. 2015.гoдинe, пријавила се једна кандидаткиња, др Љиљана Вукић, ванредни 
професор. 
Увидом у конкурсну документацију утврђено је да је др Љиљана Вукић  доставила све конкурсом захтјеване 
документе,  који су потребни код испуњавања услова  за избор у звање редовног професора према Закону о 
високом образовању (Сл. гласник Републике Српске , 73/10) и Правилнику о условима и поступку избора 
академског особља Универзитета у Бањој Луци (мај, 2013.). У складу с тим  Комисија доноси сљедеће 
закључке и препоруке: 
- Кандидаткиња др Љиљана Вукић је након звања виши асистент, провела пуни изборни период у звању 
доцента и звању ванредног професора на групи предмета који припадају ужој научној области Еколошко 
инжењерство, а наставу је изводила на више факултета Универзитета у Бањој Луци, односно поред матичног 
Технолошког факултета и на Машинском и Природно-математичком факултету; 
- Након посљедњег избора била је ментор једне докторске дисертације,  једног магистарског рада и великог 
броја завршних радова I циклуса. Била је члан Комисије за одбрану двије  докторске дисертације, пет 
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