
Република Српска 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

Сенат Универзитета

Број: 05-1035-2/09 
Дана, 13.04.2009. године

На основу члана 74. и 88. Закона о високом образовању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 85/06 и 30/07) и члана 34. став (1) алинеја 5) Статута 
Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета на 20. сједници од 13.04.2009. године, 
д о н о с и

О Д Л У К У

1. Анита Зрнић бира се у звање асистента за ужу научну област Урбанистичко и 
просторно планирање, на наставне предмете Урбанистичко пројектовање 1 и 2, на 
период од четири године.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е
Универзитет у Бањој Луци на приједлог Научно-наставног вијећа Архитектонско- 

грађевинског факултета расписао је дана 22.10.2008. године Конкурс за избор сарадника за 
ужу научну област Урбанистичко и просторно планирање, на наставни предмет 
Урбанистичко пројектовање 1 и 2.

На расписан Конкурс пријавило се шест кандидат и то: Огњен Шукало, Анита 
Зрнић, Милијана Којић, Игор Кувач, Милица Вујанић и Дубравко Алексић,

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 14. сједници одржаној 11.12.2008. године, на 
приједлог Научно-наставног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета, образовало је 
Комисију за писање извјештаја за избор сарадника у одређено звање. Комисија је 
припремила писмени извјештај, предложила да се изврши избор као у диспозитиву ове 
Одлуке и исти доставила Научно-наставном вијећу Архитектонско-грађевинског факултета 
на разматрање и одлучивање.

Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета у Бањој Луци на 
сједници одржаној 04.03.2009. године констатовало је да кандидат Анита Зрнић испуњава у 
цјелости услове и утврдило приједлог да се Анита Зрнић изабере у звање асистента за }т:ку 
научну област Урбанистичко и просторно планирање, на наставни предмет Урбанистичко 
пројектовање 1 и 2, на период од четири године и исти доставило Универзитету у Бањој 
Луци ради даљег поступка.

Сенат Универзитета је на сједници одржаној 13.04.2009. године утврдио да је 
утврђени приједлог из претходног става у складу са одредбама Закона о високом 
образовању и Статута Универзитета.

Сагласно члану 74. Закона о високом образовању и члану 131. Статута 
Универзитета, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се поднијети^ 
Луци у року од 15 дана од дана пр!

),вор Универзитету у Бањој

Достављено:
1. Архитектонско-грађевинском факултету 2х,
2. Архиви,
3. Документацији.
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У Н И В Е Р З И Т Е Т  У 6 А Њ О  Ј Л У Ц И

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Број;/<Р^ /09 
Датум: 04.03.2009.

На основу члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно 
вијеће Факултета на 16. сједници одржаној 04.03.2009. године, донијело је

УНИВЕРЗИТСТ V &АЊ0Ј ЛУЦИ

О Д Л У К У

I

ПР№

ог

1<)5 " 10ђ5 /  0*ј

Утврђује се ПРИЈЕДЛОГ Комисије за избор Дубравка Алексића, дипл.инг.арх. и 
Аните Зрнић, дипл.инж.арх. у звање асистената на ужу научну област 
Урбанистичко и просторно планирање (предмети: Урбанистичко пројектовање 1 
и 2)

II
Ова Одлука се упућује Струковном Вијећу и Сенату Универзитета на усвајање.

III
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима.

Достављено:
Сенату Универзитета 
Струковно Вијеће

- ННВ-е
а/а

тавно-научног вијећа 

Станковић



И З В Ј Е Ш Т А Ј
КОМИСИЈЕ О ИРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

На основу члана 39 и 85 Закона о виском образовању (“Службени гласник Републике 
Српске бр. 85/06 и 30/07) и члана 138(5) Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат 
Универзитета, на сједници одржаној 11.12.2008. године донијео је одлуку о образовању 
Комисије за писање извјештаја по расписаном Конкурсу објављеном у дневном листу 
“Глас Српске“ од 22.10.2008. године за избор сарадника за ужу научну област 
Урбанизам и просторно планирање на предмету Урбанистичко пројектовање 1 и 2 у 
саставу:

1. Проф. др Миодраг Ралевић, ужа научна област Урбанизам и просторно 
планирање, Архитектонски факултету Београду, предсједник комисије

2. Доц. мр Александра Ђукић, ужа научна област Урбанизам и просторно 
планирање, Архитектонски факултету Београду, члан комисије

3. Проф. др Миленко Станковић, ужа научна област Архитектонско пројектовање, 
Архитектонско-грађевински факултету Бањој Луци, члан комисије

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ

Конкурс објављен: 22. октобар 2008, дневне новине Глас Српске и интернет страница 
Универзитета у Бањалуци
Ужа научна/умјетничка област: Урбанизам и просторно планирање 
Назив факултета: Архитектонско-грађевински факултет у Бањалуци 
Број кандидата који се бирају: 2 
Број пријављених кандидата: 6

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

Први Кандидат

___________________________1. Основии биографски подаци_________________________
Име, средње име и презиме: Огњен Шукало 
Датум и мјесто рођења: 15.02.1985. Бањалука 
Установе у којима је био запослен: -
Звања/ радна мјеста: Дипломирани инжењер архитектуре -  Маб1ег оГ АгсћНесШге 
Научна/умјетничка област: Архитектура и урбанизам
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:______________________

Стипендије:
• стипендиста Фонда "Петар Кочић" и Фондације "Др Милан Јелић"

Радно искуство:
• радио као студент -  демонстратор на Архитектонском факултету у Београду на 

предмету Мастер студио -  усмјерење А (тема: Градска галерија на Тргу 
Републике) код проф. Србољуба Рогана.

• У класи проф. Бранка Павића и проф. Владана Љубинковића (1. година мастер 
студија), бавио се истраживањем неархитектонских изражајних средстава: филм,

----------видр.п инста ттаттија..-______ __________________________________________________

Конкурси, награде, радионице, ангажовања, изложбе, учешћа:
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• учествовао на конкурсу за архитектонско -  урбанистичко рјешење Трга "Славија" 
у Београду

• учествовао на конкурсу за архитектонско -  урбанистичко рјешење централног 
спомен обиљежја борцима погинулим у рату 1991. -  1995. у Бањој Луци

Остало:
• Говори Енглески и служи се Њемачким језиком
• Користи компјутерске алате за обраду текста, обраду слике, цртање и 

моделовање.
• Остала интересовања: урбанистичка и архитектонска историја Бањалуке, 

ваневропска архитектонска и културна традиција, одрживи модели 
пољопривредне производње (пермакултура, па1ига1 Гапшп§ -  Фукуока, 
биодинамичка пољопривреда...), дубинска психологија (Јунг, Рајх, Џанов...), 
историја религије, антропологија (ванцивилизацијске културе), социологија и 
историја културе и цивилизације (критичка теорија: Мамфорд, Лефевр, Кластр...), 
филозофија (ваневропска и европска)...

_____________________________ 2. Биографи ја, дипломе и звања_____________________________
Основне студије:
Назив институције: Архитектонски факултет Универзитета у Београду
Мјесто и година завршетка: Београд, 11. јули 2008, просјек оцјена 9,88

Докторат:
Назив институције: уписао се на докторске академске студије школске 2008/2009 на
Архитектонском факултету Универзитета у Београду

Други Кандидат

___________________________1. Основни биографски подаци
Име, средње име и презиме: Анита Зрнић
Датум и мјесто рођења: 31.01.1981, Бањалука
Установе у којима је био запослен: -
Звања/ радна мјеста: Дипломирани инжењер архитектуре
Научна/умјетничка област: Архитектура и урбанизам
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

Стипендије: - 

Радно искуство:
• Од августа 2008. -  технички руководилац пројекта „Урбана интеграција 

бесправно изграђених насеља -  пилот општина Приједор“, пројекат се реализује 
преко Савеза општина и градова РС, а у сарадњи са МАЕАб-ом и ОТ2-ом.

• 2008. Бања Лука, Архитекта Интернационалног фестивала кратког филма 
Краткофил (11.-15. јун) -  кино на отвореном и кафе бар на терасама робне куће 
Боска и ентеријер фестивалског центра

• март 2008. Бања Лука, Кустос перформанса одржаног у Музеју савремене 
умјетности РС у оквиру пројекта италијанских умјетница „ВгМез оп 1оиг“

• Фебруар - август 2008. Бања Лука, пројектни биро „С)иа11“, радно мјесто: 
прој ектант/планер

*— 34-^7 1 ] аа опп/1 т пНу П п^ска. Стручна поакса у фирми Агсопђис!. Радила као 
сарадник на пројектима реновирања индустријских и стамбених објеката.



• јун - децембар 2004. Бања Лука, Волонтирала у организацији 1АЕЗТЕ
• фебруар 2001 -  октобар 2002. Бања Лука, Волонтирала у невладиној организацији 

„Нансен дијалог центар“ (као координатор и учесник више семинара и пројеката)

Конкурси, награде, радионице, ангажовања, изложбе, учешћа:
• мај - јул 2007. Бања Лука, Члан ауторског тима и координатор пројекта 

ФАБРИКА -  фестивал као прва фаза оживљавања напуштеног фабричког 
комплекса Инцел у Бањалуци (пројекат урбане рециклаже). Пројекат подржало 
Министарство просвјете и културе РС и Град Бањалука.

• 15.06.-15.08.2002. Бања Лука, Креирала и реализовала кампању/фестивал 
“СООГТ1ЈК.ОМАМА” у организацији НДЦ БЛ (основни циљ кампање је био 
промоција културе живљења)

• 26.04 -  30.04.2006. Београд, Учествовала на Петом конгресу студената 
архитектуре из бивше Југославије и презентовала пројекат „Урбана рециклажа 
фабричког комплекса Инцел“.

• 20. -  30. јун 2008. Савона, Италија, Учествовала у међународној радионици 
„ 1 т т а § т о “, тема радионице урбана рециклажа. Организатори ТгЉа1е§1ођа1е и 
Ропс1а2шпе Раззаге.

• 30.05 - 05.06.2004. Бања Лука, Међународни семинар "Однос: Ријека-Тврђава- 
Град" пројекта Темпус „ВШ Агсћ1сиг“. Учествовала у радионици „Тијело и 
форма“, ментор Зејнеп Ајше Хирчашмаз, БТУ Котбус.

• 27.07.-11.08.2002. Вис, Хрватска, Учествовала у архитектонским радионицама 
ЕА5А 2002 (бЕКбЕб). У организацији ЕАбА-е (Еигореап АгсћЦесШге бШс1еп1б 
АззетМу)

• 1996. и 1995. Бања Лука. Излагала цртеже на Изложби полазника ликовних 
атељеа Бански двор.

• фебруар 2008. трећа награда на Конкурсу за израду идејног рјешење стамбено- 
пословног центра, објекта на углу Карађорђеве и Козарске улице у Лакташима

• март 2007. трећа награда на Међународном конкурсу за идејно урбанистичко- 
архитектонско рјешење ремоделације и ревитализације комплекса тврђаве Кастел 
у Бањалуци (вођа тима архитекта 01ап Саг1о Иопсћ, Милано).

• јун 2005. учешће на Међународном студентском конкурсу „Ех1гете 1ЛА 2005 
1б1апћи1 бШс1еп{ Сотре1Шоп“

• октобар 2005. трећа награда на 14. Међународном Салону урбанизма у Нишу у 
категорији студентских радова за пројекат „Урбана рециклажа фабричког 
комплекса Инцел“.

• април 2004. друга награда на Конкурсу за идејно рјешење изложбеног парка 
БЕПРО, Бањалука

Објављени радови:
• „Нове тенденције у становању (1 .дио)“, АГД профи -  Магазин за архитектуру, 

градњу и дизајн, број 6, Сарајево, 2005.
• Нове тенденције у становању (2.дио)“, АГД профи -  Магазин за архитектуру, 

градњу и дизајн, број 9, Сарајево, 2005.

Остало:
• Рад на рачунару: Мшгозо# ОШсе, Аи1осас1, ЗОбћкНоМах, АсЈоће Рћо1:озћор, Ас1оће

ШизЦаШг
• Страни језици: одлично говори и пише енглески језик

одлично говори и пише италијански језик 
пасивно знање њемачког језика 
пасивно знање шпанског језика

• Возачка дозвола Б категорије
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2. Биографи ја, дипломе и звања
Основне студије:
Назив институције: Архитектонски факултет Универзитета у Бањалуци 
Мјесто и година завршетка: Бањалука, 19.октобар 2007, просјек оцјена 8,89

Докторат:
Назив институције: уписала се на докторске академске студије школске 2008/2009 на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду

Трећи Кандидат

___________________________1. Основни биографски подаци
Име, средње име и презиме: Милијана Којић
Датум и мјесто рођења: 05.04.1983, Соколац
Установе у којима је био запослен: -
Звања/ радна мјеста: Дипломирани инжењер архитектуре
Научна/умјетничка област: Архитектура и урбанизам
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

Стипендије: - 

Радно искуство:
• Пројектни биро “Сантинг”, Пале, запослена од маја 2008. 

Конкурси, награде, радионице, ангажовања, изложбе, учешћа: - 

Остало:
• Рад на рачунару: Мшгозо# ОШсе, Аи1оСас1, Ас1о1зе Рћо1озћор
• Познавање енглеског језика

__________________________ 2. Биографија, дипломе и звања____________
Основне студије:
Назив институције: Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
Мјесто и година завршетка: Београд, 30. септембар 2008, просјек оцјена 8,60

Четврти Кандидат

___________________________1. Основни биографски подаци
Име, средње име и презиме: Игор Кувач
Датум и мјесто рођења: 22.02.1984. Сарајево
Установе у којима је био запослен: -
Звања/ радна мјеста: апсолвент архитектуре
Научна/умјетничка област: Архитектура и урбанизам
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:



Стипендије:
• Стипендиста фондације „Др Милан Јелић", академска 2007/08. год.
• Стипендиста Министарства просвјете и културе РС од 2003 до 2007. год.

Радно искуство:
• Хонорарни ангажман у архитектонском бироу СогсНа Бања ЈТука, фебруар и март 2008. 

год.
• Студентска стручна пракса, 1АЕ8ТЕ програм, Б отаг арх. студио, Гдањск, Пољска, 

август 2008. год.

Конкурси, награде, радионице, ангажовања, изложбе, учешћа:
• Изложба на 14. Салону урбанизма, Ниш 2005 у категорији студентски радови, 

новембар 2005. год.
• Изложба на 15. Салону урбанизма, Нови Сад 2006 у категорији студентски радови, 

новембар 2006. год.
• Изложба на 16. Салону урбанизма, Ниш 2007 у категорији конкурсних и студентских 

радова, новембар 2007. год.
• Изложба студентских радова из предмета Урбанистичка техника и композиција, 

Светосавски културни клуб, Бања Лука март 2006. год.
• Изложба студентских радова поводом 10 година Архитектонско-грађевинског 

факултета у Бањој Луци, децембар 2006. год.
• Изложба студентских радова из области дизајна на предмету Архитектонско цртање, 

Архитектонско-грађевински факултет Бања Лука, март 2004. год.
• Конкурс за Идејно урбанистичко-архитектонско рјешење ремоделације и 

ревитализације тврђаве Кастел У Бањој Луци, са групом аутора откупна награда, март
2007. год. и Признање на 16. Салону урбанизма у категорији конкурсних радова,
Ниш новембар 2007. год.

• Конкурс за идејно рјешење етно куће-бунгалова, са групом аутора, Туристичка 
организација Републике српске, Бања Лука јануар 2007. год

• Стдентски конкурс за идејно архитектонско рјешење ВаитГС градске виле, примјена 
ВаитН материјала, са групом аутора, мај 2008. год

• Члан тима на пројекту сценографије за Аматреско позориште Видиус Бања Лука, јун
2007. год.

• Члан радне групе Административне службе Града Бања Лука, за реализацију пројекта 
опремања Дома омладине у Бањој Луци, //идејни пројекат ентеријера са групом 
аутора//, март 2008. год.

• Учесник 6. Архитектонског студентског конгреса, АСК07, Загреб април 2007. год.
• Учесник 7. Архитектонског студентског конгреса, АСК08 (координатор тима), Бања 

Лука април 2008. год
• Учесник у едукативном дијелу програма Архитектуријаде (екипно друго мјесто), Чањ 

мај 2007. год
• Учесник у едукативном дијелу програма Архитектуријаде (екипно прво мјесто), Будва 

мај 2008. год
• Признање Завода за изградњу Бања Лука као једном од најбољих студената 

Архитектонско-гарђевинског факултета Бања Лука у шк.2005/2006. год., април 2006. 
Год.

• Члан организационог тима за Фестивал радости и смијеха, Бања Лука 01. - 05. Април
2008. год.

• Активни члан Светосавске омладинске заједнице
• Активни члан Савеза студената АГФ-а Бања Лука (радна група за изложбе) и на том 

плану учествујем као организатор и учесник у свим догађањима везаним за факултет.
• //организација више изложби, учешће на Г рамес-у 08, организација АСК08...//

Остало:
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• Познавање језика: енглески (писање, читање, конверзација), шпански
• Рад на рачунару: МшгобоЛ ОШсе, \Утс1о\уЈ5, М1сго8оЛ Ехсе1, Ро^уег Ро1п1, 

Аи1оСас1, Соге1, 3 0  бШсИо МАХ
• Интересовања: дизајн, књижевност, музика, филм, путовања...
• Возачка дозвола Б категорије, 2003.

__________________________ 2. Биографија, дипломе и звања___________________
Основне студије:
Назив институције: Архитектонски факултет Универзитета у Бањалуци 
Мјесто и година завршетка: кандидат није дипломирао

Пети Кандидат

___________________________1. Основни биографски подаци
Име, средње име и презиме: Милица Вујанић
Датум и мјесто рођења: 23.07.1982. Добој
Установе у којима је био запослен: -
Звања/ радна мјеста: Дипломирани инжењер архитектуре
Научна/умјетничка област: Архитектура и урбанизам
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

Стипендије: - 

Радно искуство:
• Пројект а.д. Бањалука, од августа 2008.

Конкурси, награде, радионице, ангажовања, изложбе, учешћа:
• Дебатни програм -  Карл Попер дебата, Фонда Отворено друштво под 

покровитељством Сорош фондације током 2000. и 2001. године и освојено треће 
мјесто на Државном такмичењу у Карл поер дебати, Сарајево, јуни 2001године

• Семинар и дебата под покровитељством Мисије Уједињених Нација у БиХ на 
тему Развој земаља у транзицији и освојено прво мјесто на дебати (на енглеском 
језику), Јахорина, јул 2001. године;

• Пројект за мир - Јединство у различитостима (Ргојес! Рог Реасе - ШИу т  
В 1Уег51{у) ЈЈандег Универзитета из Швајцарске 1окот 2001. и 2002. године и 
учешће на презентацији бањалучке Гимназије 1о1сот семинара;

• Седми дани Ориса - Дани јапанске архитектуре, Загреб, мај 2008. године;
• Учешће на изложби и презентацији српске архитектуре, под покровитељством 

Удружења Срба у Чешкој, Праг, јун 2008. године;
• Осми дани Ориса, Загреб, октобар 2008.године
Пројекти:
• Идејно рјешење пансиона у Стричићима, 2006..године;
• Идејно рјешење надстрешнице и дрвеног моста најезеру на Мањачи, 2007. 

године;
• Идејно рјешење и извођачки пројекат виле у Требињу, 2008. године;
• Легализација стамбене куће Смаилагић Фатиме у Бањој Луци, 2008.године;
• Извођачко пројекат БТС Требиње - стамбено - пословна заграда у Требињу,

2008. године;
• Идешо рјешење ламеле стамбено - пословне зграде Аутоунион у Требињу, 2008. 

године;
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Остало:
• Познавање енглеског и њемачког језика
• Рад на рачунару: М тгозо# ОШсе, Аи1:осас1, АгсМСад, Соге1, АгИапћб, М еше!

__________________________ 2. Биографија, дипломе и звања______________________
Основне студије:
Назив институције: Архитектонски факултет Универзитета у Бањалуци 
Мјесто и година завршетка: Бањалука, 30. мај 2008, просјек оцјена 8,36

Шести Каидидат

___________________________1. Основни биографски иодаци__________
Име, средње име и презиме: Дубравко Алексић 
Датум и мјесто рођења: 28.02.1981. Брчко
Установе у којима је био запослен: хонорарни ангажман на АГФ Бањалука 
Звања/ радна мјеста: Дипломирани инжењер архитектуре 
Научна/умјетничка област: Архитектура и урбанизам 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

Стипендије: - 

Радно искуство:
• од маја 2008 до октобра 2008 - ради као стручни сарадник на на Архитектонско- 

грађевинском факултету у Бањалуци, на предметима Урбанистичко пројектовање 
1 и 2 код проф. др. Миодрага Ралевића

• од септембра 2004 до маја 2008 - ради као демонстратор на предмету 
Урбанистичко пројектовање код проф. др Миодрага Ралевића, на Архитектонско- 
грађевинском факултету у Бањалуци

Конкурсн, награде, радионице, ангажовања, изложбе, учешћа:
• учествовао на 17. Салону урбанизма у Бијељини
• август 2008 -  интернационални конгрес/радионица - у својству Националног 

координатора за Босну и Херцеговину у 'Радионици/конгресу/скупу студената 
архитектуре Европе' (ЕАЗА-Еигореап АгсћкесШге 81ис1еп1 АззетМу) организовао 
одлазак студената Архитектонско-грађевинског факултета у Бањалуци на 
ЕА8А0081еПегјгаск 1ге1апс1 тема: Адаптатион

• у октобру 2007 -  интернационални конгрес/радионица - учествовао на међунароној 
радионици/конгресу/скупу студената архитектуре Европе у Мотовуну ЕА8А 
ШСМ007 Могошп (Еигореап АгсћкесШге бШдеп! АззетМ у -  1п1егпаћопа1 Маћопа1 
СоогсНпаЈогб Меећпг) у својству националног координатора ЕАбА-е за БиХ

• У ЈУЛУ и августу 2007 -  интернационални конгрес/радионица - организовао одлазак 
студената и учествовао на међунароној радионици/конгресу/скупу студената 
архитектуре Европе у Атини ЕА8А007 Е1е/зта (А^кепз) (Еигореап АгсћкесШге 
бШс1еп{ АббетМу) тема: СИу 1пс1ех, у својству националног координатора ЕАСА-е 
за БиХ

• у априлу 2007 - пројектовао сценографију за испитну представу на Академији 
умјетности у Бањалуци

• у новембру 2006. -  интернационални конгрес/радионица - учествовао на
-----међунароној раджжици/мЈШ рссу/скупу студспата архнтектуре Европе у Мог.кви

ЕА8А ШСМ006 Мозсом (Еигореап АгсћИесШге б!ис1еп1 Азбетћ1у -  1п1етаћопа1
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Маћопа1 СоогсНпаЈогз Меећп§) у својству националног координатора ЕАбА-е за 
БиХ

• У ЈУЛУ и августу 2006 -  интернационални конгрес/радионица - организовао одлазак 
студената и учествовао на међунароној радионици/конгресу/скупу студената 
архитектуре Европе у Будимпести ЕА8А006 Вис1аре${ (Еигореап АгсћпесШге 
81и<1еп1 Азбешћ1у), тема: Соттоп Р1асе, у својству националног координатора 
ЕАбА-е за БиХ

• од јула 2006 -  интернационални конгрес/радионица - врши функцију ЕАСА 
Националног координатора за Босну и Херцеговину у 'Радионици/конгресу/скупу 
студената архитектуре Европе' (ЕАбА-Еигореап АгсћкесШге бШсЈеп! АззетМу)

• од октобра 2005 до јануара 2006 - члан 1АЕ8ТЕ ВШ
• мај 2005 -конкурс-анкетни рад заАУПА-у
• јун 2005 -  интернационални конкурс - учествовао на међународном конкурсу 1А1/ 

(1п1егпа1:шпа11Јтоп оГ Агсћ11:ес15), тема: Ех1гете: Сгеаћп§ зрасе 1П ех1гете апд 
ех1гаогсћпагу сопсНћопз

• у марту 2004 -  интернационални конгрес/радионица - учесник на међународној 
Темпус радионици, тема: ЕоПгезз, гГуег, 1ом>п на Архитектонско-грађевинском 
(Ј)акултету у Бањалуци

• од октобра 2002 до маја 2004 - учествовао у креирању мултимедијалног цд-а за 
предавања на предмету Развој архитектуре и насеља 1 и 2 код проф. др Јелене 
Божић на Архитектонско-грађевинском факултету у Бањалуци

• у новембру 2003 - учествовао на 13. Салону урбаиизма у Бањалуци
• у марту 2003. -  интернационални конгрес/радионица - учествовао на међунароној 

радионици/конгресу/скупу студената архитектуре Европе, СЕСАМ-у (зтаН 
ЕАбА-Еигореап АгсћћесШге б!ис1еп{ АззетМу) тема: Есо СИу Сгоир Вапја1ика, у 
Бањалуци

• од септембра 2002 - члан и један од оснивача архитектонско/умјетничке групе:
Г рупасмо

• у септембру 2002 - један од организатора и пројектаната поставке излозбе на 
предмету Дизаји код проф. др Александра Радојевића на Архитектонско- 
грађевинском факултету у Бањалуци

• септембар 1998 - организатор и пројектант сцене за рок концерт групе: Хипотеза
• графички дизајн у оквиру АГФ-а - плакат и видео презентација за изложбу на 

предемету Дизајн, плакт за конкурс за знак/лого АГФ-а, плакат за конгурс за знак 
ССАГФ-а, презентације за предавања на предмету Развој архитектуре и насеља 1 
и 2, плакат за Темпус презентацију урбанистичке катедре АГФ-а, плакат за 
гостујуће предавање проф. др Александра Радојевића, плакат за гостујуће 
предавање проф. др Сокола Соколовића...

Остало:
• од октобра 1999 - члан А В  ћос ТћеаЈге (глума, сценографија, плакати)
• октобар 1999 - водитељ и уредник радио емисије 'Топ 13' на Радио Брчком
• од септембра 1998 до септембра 2000 - члан шведског нво-а РКОМ (бшесћзћ 1пзти1е 

Гог бос1а1 ЕсШсаћоп)
• од септембра 1998 до септембра 1999 - члан британског нво-а 'РпеПу'
• интересовања: карате, јога, кошарка, трчање, планинарење,... графички дизајн (за 

АГФБЈ1, за Академију умјетности БЈ1, за Народни музеј РС...), видео арт, фотографија, 
филм, позориште...

• Познавање рада на рачунару: Ас1оће Рћо1озћор, Соге1 Бгалу, Пазћ, Ас1оће ШизћаШг, 
бкесћ ХЈр, Ас1оће ргегшеге, Аи1о Сас1, ОШсе ...

• знање страних језика: енглески -  течно, француски, шпаНСКИ, њемачки - елабо---------



2. Биографи ја, дипломе и звања
Основне студије:
Назив институције: Архитектонски факултет Универзитета у Бањалуци 
Мјесто и година завршетка: Бањалука, 15. мај 2008, просјек оцјена 8,08

Докторат:
Назив институције: уписао се на докторске академске студије школске 2008/2009 на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду

III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

Комисија је одлучила да прилком избора асистената узме у обзир сљедеће критеријуме:

-  Висина просјечне оцјене
-  Мотивисаност и искуство у учешћу у настави
-  Познавање страних језика,
-  Вријеме трајања студија.

Комисија је одредила да се нарочито вреднују сљедећи критеријуми:

-  Остварени резултати и допринос у истраживачком раду из уже научне области 
Урбанизам и просторно планирање,

-  Остварени резултати у струци који су везани за ужу научну област Урбанизам и 
просторно планирање,

-  Искуство, односно учешће у настави на предметима из урбанизма (нарочито из 
предмета Урбанистичко пројектовање 1 и 2), радне способности и однос према 
студентима

-  Посебни квалитет кандидата

Комисија је послије детаљног прегледа приспјеле документације донијела сљедећи 
закључак:

На основу Статута факултета и претходно наведених критеријума, Комисија сматра да 
се међу кандидатима посебно издвајају кандидати Дубравко Алексић, дипл. инж. арх. 
и Анита Зрнић, дипл. инж. арх. који могу својим учествовањем у едукативном и 
научно-истраживачком раду да значајно допринесу Архитектонском одсјеку на 
предметима Урбанистичко пројектовање 1 и 2 и у области Урбанизма и просторног 
планирања.

Кандидат Дубравко Алексић, дипл. инж. арх. се оствареним академским, научним и 
стручним резултатима а нарочито у области Урбанистичког и просторног планирања и 
свог искуства учешћа у настави, издваја далеко испред осталих пријављених кандидата. 
Дубравко Алексић је рођен 28. 02. 1981. у Брчком. Просјечна оцјена у току студијаје 
8,08. Дипломирао је на Архитектонско-грађевинском факултету у Бањој Луци 16. маја
2008. године са темом “Пермакултурна архитектура” из области Урбанизма и 
просторног планирања, при чему је добио опјену 10 (десет). По завршетку академских 
студија уписао је Докторске академске студије на Архитектонском факултету у Београду 
шк. 2008/09. године. Још током завршних година студија, у периоду од 2004. до 2008. 
године. а затим по дипломирању од 2008. године, учествује у настави као стручни 
сарадник на предметима Урбанистичко пројектовање 1 и 2. Енглеским Језиком пише и 
говори течно, док се француским, њемачким и шпанским користи слабије. Спада у
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категорију високо оспособљених архитеката за коришћење компјутерских софтверских 
програма у широком спектру.
Кандидат се посебно потвруђује на интернационалном нивоу у својству Националног 
координатора ЕАбА-е (ЕАбА-Еигореап АгсћкесШге б!ис!еп1; Аббешћ1у) који организује 
учешће студената на интернационалним конгресима и радионицама са више различитих 
тема као што су:

-  ЕАбАООб ЕеИегГгаск 1ге1апс1, са темом: Ас1ар1аћоп, гдје је организаовао одлазак 
студената АГФ-а из Бањалуке

-  ЕАбА ПЧСМ007 Мо1оуип (Еигореап Агсћ11ес1иге бШсЈеп! Аббетћ1у -  1п1егпаћопа1 
Иаћопа1 Соогсћпа1;огб Меећп§), у својству Координатора ЕАбА-е БиХ на 
интернационалном сусрету координатора

-  ЕАбА007 Е1еГбта (АЉепб) ( Еигореап Агсћ11есШге бШс1еп1; Аббетћ1у) са темом: 
Ску 1пс1ех, гдје је организаовао одлазак студената АГФ-а из Бањалуке

-  ЕАбА ШСМ006 Мобсош (Еигореап АгсШ1;есШге бШс1еп1: Аббетћ1у -  1п1етаћопа1 
Наћопа1 СоогсћпаШгб Меећп§) у својству Координатора ЕАбА-е БиХ на 
интернационалном сусрету координатора

-  ЕАбАООб ВисЈареб! (Еигореап Агсћ11есШге б!ис1еп1; Аббетћ1у), са темом: С о тто п  
Р1асе, г/џе је организаовао одлазак студената АГФ-а из Бањалуке

У оквиру свих скупова ЕАбА-е имао је улогу Координатора ЕАбА-е за БиХ и 
организатора учешћа студената АГФ-а из Бањалуке. Такође учествује на 
интернационалним конгресима и радионицама других интернационалних организација 
као што су:

• Тетриб радионица, са темом: Рогћебб, пуег, 1о\уп на Архитектонско- 
грађевинском факултету у Бањој Луци,

• Учешће на међународном конкурсу 1А1Ј (1п1егпаћопа1 ГЈтоп оГ АгсћкесЈб), са 
темом: Е хћете: Сгеаћп§ брасе 1п ехћете  апс! ехћаогсћпагу сопсНћопб

• Скуп студената архитектуре бЕбАМ-и (бта11 ЕАбА-Еигореап АгсћкесШге бШсЈеп! 
Аббетћ1у) са темом: Есо Ску Огоир Вапја1ика у Бањалуци

• Активно је учествовао у раду 1АЕбТЕ В1Н
Активно учествује на различичитим домаћим скуповима на којима излаже своје радове 
као што су:

• АУПА -  а Архитектура и урбанизам Панчева
• 13-ти и 17-ти Салон урбанизма у Бањалуци и Бијељини
• Изложба радова са предмета Дизајн на Архитектонско-грађевинском факултету у 

Бањој Луци.
Педагошке способности и мотивисаност за рад у настави, кандидат Алексић Дубравко је 
показао учествовањем у настави на предметима Урбанистичко пројектовање 1 и 2 и 
Просторно и урбанистичко планирање. У раду са студентима показује изузетну 
преданост и врједноћу, лакоћу успостављања комуникације са студентима и способност 
за преношење знања разумијевања простора и покретање мотивисаности студената за 
истраживања феномена развојних урбаних процеса, што га према мишљењу посебно 
издваја у односу на друге кандидате.
За младог архитекту на почетку каријере Алексић Дубравко се истиче поготово у оквиру 
своје генерације, вриједним и препознатљивим радовима у већини свера Урбанизма и 
просторног планирања, при чему се огледа велика преданост и истраживачка 
мотивисаност за продубљивање проблематике у области Урбанистичког пројектовања 
као и велике потенцијале за напредак у науци и просвјети.

Кандидат Аиита Зрнић, дипл. инж. арх. је током студирања показала велико 
интересовање за област Урбанизма и иросшрног плапирања гдје је својим ангажовањш
остварила резултате значајне не само за Архитектонско-грађевински факултет у Бањој
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Луци, него и за сам град Бања Луку. Анита Зрнић рођенаје 31.01.1981. године у Бањој 
Луци. Просјечна оцјена у току студирања је 8,89. Дипломирала је на Архитектонско- 
грађевинском факултету у Бањој Луци 19. октобра 2007 при чему је добила опјену 9 
(девет). Дио студирања (2002-2003) провела је на Архитектонском факултету у Милану 
(Италија). По завршетку академских студијауписалаје Докторске академске студије на 
Архитектонском факултету у Београду шк. 2008/09. године. Енглеским и италијанским 
језиком пише и говори течно, док се њемачким и шпанским користи слабије.
Кандидат учествује на интернационалним конгресима и радионицама:

• Међународна радионица „ 1 т т а § т о “, тема радионице урбана рециклажа, 2008. 
Савона, Италија,

• Тетриз радионица, са темом: РогЈгезб, пуег, 1о\уп на Архитектонско- 
грађевинском факултету у Бањој Луци,

• Учешће на међународном конкурсу 1А1Ј (1п1егпаћопа1 Ш шп о^ Агсћкес^з), са 
темом: Ех1гете: Сгеаћп§ зрасе 111 ех1гете апс! ех^гаогсћпагу сопсћћопз

• ЕА8А 2002 (ЗЕ№ Еб). У организацији ЕАбА-е (Еигореап АгсћкесШге б1ис1еп1:з 
Аззетћ1у), Вис, Хрватска

• Пети конгрес студената архитектуре из бивше Југославије глје је презентовала 
пројекат „Урбана рециклажа фабричког комплекса Инцел“, Београд

Активно учествује на различичитим домаћим скуповима на којима излаже своје радове 
као што су:

• 14. Међународни Салон урбанизма у Нишу у категорији студентских радова са 
пројектом „Урбана рециклажа фабричког комплекса Инцел“. (трећа награда)

• Изложба радова са предмета Дизајн на Архитектонско-грађевинском факултету у 
Бањој Луци.

Примјетни су резултати које је кандидат оствраио учешћем на домаћим и међународним 
конкурсима:

• трећа награда на Конкурсу за израду идејног рјешења стамбено-пословног 
центра, објекта на углу Карађорђеве и Козарске улице у Лакташима

• трећа награда на Међународном конкурсу за идејно урбанистичко-архитектонско 
рјешење ремоделације и ревитализације комплекса тврђаве Кастел у Бањалуци

• друга награда на Конкурсу за идејно рјешење изложбеног парка БЕПРО, 
Бањалука

Поред наведеног, кандидат се истиче великим ангажманом и сарадњом са локалним и 
међународним организацијама на пројектима који промовишу архитектуру и културу:

• Члан ауторског тима и координатор пројекта ФАБРИКА -  фестивал као прва 
фаза оживљавања напуштеног фабричког комплекса Инцел у Бањалуци (пројекат 
урбане рециклаже)

• Креирала и реализовала кампању/фестивал “СООЕТ1ЈК.ОМАМА” у 
организацији НДЦ БЛ

• Као архитекта Интернационалног фестивала кратког филма Краткофил- креира 
кино на отвореном и кафе бар на терасама робне куће Боска и ентеријер 
фестивалског центра

Кандидат има објављене текстове у магазину АГД профи - Магазину за архитектуру, 
градњу и дизајн под називом „Нове тенденције у становању,,.
Анита Зрнић се истиче вриједним и препознатљивим радовима како из области 
Урбанизма и просторног планирања, тако и у области Архитектонског пројектовања при 
чему се огледа велика преданост и истраживачка мотивисаност, као и велики потенцијал 
за напредак у науци и просвјети.

Кандидати Милица Вујаиић, дипл. инж. арх. и Милијана Којић, дипл. инж. арх. 
г.кпјим биографијама се не истичу у односу на горе наведене кандидате. Поред тога, не
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исказују интересовање за напредовање у науци за разлику од претходних кандидата који 
су студенти Докторских академских студија.
Кандитат Огњен Шукало, дипл. инж. арх. има завидан просјек оцјена и велик 
потенцијал за напредак у науци и просвјети, али његова интересовања нису усмјерена ка 
области Урбанизма и просторног планирања, те се његов ангажман препоручује у 
области Архитектонског пројектовања.
Кандидат Игор Кувач не испуњава услове конкурса, будући да није завршио основне 
студије.

На основу наведеног, комисија закључује сљедеће:
Са задовољством предлажемо Научно-наставном вијећу АГФ-а, Струковном вијећу 
Универзита у Бањалуци и Сенату Универзитета у Бањалуци, кандидате Алексић 
Дубравка и Зриић Аниту за избор у звање асистента за ужу научну област 
Урбанистичко и просторно планирање на предметима Урбанистичко пројектовање 1 и 2.

Бања Лука:
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