
НАУЧНО – НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ
ФАКУЛТЕТAЗА ПРОИЗВОДЊУ И МЕНАЏМЕНТ ТРЕБИЊЕ
СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Хидротермика и термоенергетика

Одлуком Научно-наставног вијећа Факултета за производњу и менаџмент Требиње,
Универзитета у Источном Сарајеву, број: 05-01/22 од 06.04.2022. године, именовани смо
у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу
објављеном у дневном листу Глас Српске од 09.03.2022. године, за избор у звање
ванредног професора, ужа научна област Хидротермика и термоенергетика.

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ
Састав комисије1 са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне
области, научног поља и уже научне/умјетничке области за коју је изабран у звање,
датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен:

1. Урош Караџић, редовни професор, предсједник
Научна област: Природне науке
Научно поље: Примијењена механика флуида
Ужа научна/умјетничка област: Термо и хидро енергетика
Датум избора у звање: 10.02.2020.
Универзитет: Универзитет Црне Горе
Факултет: Машински факултет Подгорица

2. Бранка Гвозденац Урошевић, ванредни професор, члан
Научна област: Техничко-технолошке науке
Научно поље: Машинско инжењерство
Ужа научна област: Енергетика у машинству
Датум избора у звање: 17.11.2017.
Универзитет: Универзитет у Новом Саду
Факултет: Факултет техничких наука

3. Горан Орашанин, ванредни професор, члан
Научна област: Инжењерство и технологије
Научно поље: Машинско инжењерство
Ужа научна област: Хидротермика и термоенергетика,
Датум избора у звање: 13.10.2020.
Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
Факултет: Машински факултет

На претходно наведени конкурс пријавила су се два кандидата:

12. Будимирка (Радивоје) Мариновић и
2.   Бранислав (Милош) Јањетовић

1Комисија се састоји од најмање три наставника из научног поља, од којих је најмање један из уже
научне/умјетничке области за коју се бира кандидат. Најмање један члан комиси је не може бити у
радном односу на Универзитету у Источном Сарајеву, односно мора бити у радном односу на
другој високошколској установи. Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од
звања у које се кандидат бира и не могу бити у сродству са кандидатом.
2 Навести све пријављене кандидате (име, име једног родитеља, презиме)



Кандидат Будимирка Мариновић је поднијела потпуну у благовремену пријаву
која је као таква узета у разматрање. Kандидат Бранислав Јањетовић није поднио
комплетну документацију и није узет у разматрање.

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописанe чланове3

77. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр.
73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), чланове 148. и 149. Статута Универзитета
у Источном Сарајеву и чланове 5., 6., и 38.4 Правилника о поступку и условима
избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за писање
извјештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање Научно-наставном вијећу
Факултета за производњу и менаџмент Требиње и Сенату Универзитета у
Источном Сарајеву подноси сљедећи извјештај:

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

ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА

I   ПOДАЦИ О КОНКУРСУ
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке
Одлука број 01-С-45-XXVIII/22; Сенат Универзитета у Источном Сарајеву;
24.02.2022.  године
Дневни лист, датум објаве конкурса
Глас Српске, 09.03.2022. године
Број кандидата који се бира
1 (један)
Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју
је конкурс расписан, списак предмета
Звање: Ванредни професор; УНО: Хидротермика и термоенергетика
Број пријављених кандидата
Два (2)

II ПOДАЦИ О КАНДИДАТУ ПОЗВАНОМ НА ИНТЕРВЈУ
ПРВИ КАНДИДАТ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Будимирка (Радивоје) Мариновић
Датум и мјесто рођења
06.06.1983. године, Требиње
Установе у којима је кандидат био запослен
2008 – 2009 Димекс д.о.о. Требиње
2009 - Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и менаџмент
Требиње

3 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87.
4 У зависности од звања у коме се кандидат бира, наводи се члан 37 или 38. или 39.



Звања/радна мјеста
Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и менаџмент
Требиње – Асистент, 2009 - 2013,
Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и менаџмент
Требиње - Виши асистент, 2013 - 2017,
Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и менаџмент
Требиње – Доцент 2017 -
Научна област
Инжењерство и технологија, Машинско инжењерство
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима
-
2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Основне студије/студије првог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и менаџмент
Требиње, 2002 - 2007
Назив студијског програма, излазног модула
Индустријски менаџмент
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
8,29; Дипломирани инжењер за производњу и менаџмент
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и менаџмент
Требиње, 2008 – 2012. године
Назив студијског програма, излазног модула
Управљаење квалитетом
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
9,77; Магистар наука у области менаџмента
Наслов магистарског/мастер рада
Примјена теорије потенцијала на струјање хомогеног флуида у пољу извора и
понора
Ужа научна/умјетничка област

Докторат/студије трећег циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране
дисертације)
Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 2014 – 2016 (новембар
2015, 30.09.2016. године)
Наслов докторске дисертације
Примјена мултикритеријумске анализе у процесима планирања и рада малих
хидроелектрана
Ужа научна област
Хидротермика и термоенергетика (Енергетика у машинству)
Претходни избори у звања (институција, звање и период)

1. Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и менаџмент
Требиње, асистент, 2009 – 2013.

2. Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и менаџмент



Требиње, виши асистент, 2013 - 2017
3. Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и менаџмент

Требиње, доцент, 2017 -

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора
R22 – Рад у истакнутом међународном часопису

1. O. Спаић, З. Кривокапић, Б. Мариновић, Р. Вучуревић, "Cutting tools (Twist Drills)
Wear Evaluation Via Torque", Annals of the Oradea University, Fasciccle of
Management and Technological Engineering, Vol. XXII (XII), No. 2, pp. 233-238,
ISSN 1583-0691, DOI 10.15660/AUOFMTE.2013-2.2911, 2013

R33 - Саопштење са истакнутог међународног научног скупа штампано у цјелини

1. Г. Крунић, И. Унковић, Н. Марковић, Б. Мариновић, Р. Вучуревић, "Development
of the Concept of Balanced Scorecard as Strategic Managmet Sytem", 8th
Research/Expert Conference with International Participation QUALITY 2013, pp. 65-
70, 2013

2. О. Спаић, Р. Брђанин, Б. Мариновић, "Развој неуронских модела за истовремено
директно и индиректно праћење хабања резних алата", XII međunarodni
naučnostručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2013, ISBN 978-99955-763-1-8,
2013

3. О. Спаић, Б. Мариновић, "Утицај хабања бургија на аксијалну силу бушења", 1 st
International Scientific Conference, COMETa 2012, ISBN 978-99938-655-5-1, 2012

R45 - Поглавље у књизи коефицијента компетентности R42 или рад у тематском
зборнику националног значаја

1. Р. Вучуревић, З. Кривокапић, Б. Мариновић, "Превентивним мјерама до повећања
способности процеса", 39. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Festival kvaliteta
2012, 2012

R52 – Рад у часопису националног значаја (часопису друге категорије)

1. М. Миљановић, П. Авдаловић, Б. Мариновић, В. Медаковић, "Повезаност
корпоративно друштвене одговорности и финансијског пословања у
Електропривреди РС", Часопис Kvalitet & Izvrsnost, No. 7–8/2016, pp. 49. – 52.,
ISSN 2217 – 852X, 2016

R53 – Рад у научном часопису (прве, друге и треће категорије)

1. Б. Мариновић, М. Јокановић, "Унапређење квалитета доношења одлука
примјеном метода мултикритеријумске анализе", Часопис Kvalitet & Izvrsnost,
Vol. V, No. 11-12/2016, pp. 67-69, ISBN 2217-852X, 2016.

Радови послије последњег избора/реизбора
R21 – Рад у водећем часопису међународног значаја

1. B. Gvozdenac Urošević, B. Marinović, "Ranking Construction of Small Hydro
Power Plants using Multi-Criteria Decision Analysis", Renewable Energy, ISSN
0960-1481, DOI doi.org/10.1016/j.renene.2021.03.115., 2021 (IF: 8,001)

У овом раду је резвијен модел за доносиоце одлука за рангирање пројеката малих
хидроелектрана користећи методе мултикритеријумске анализе. Предложени модел



рангира пројекте на основу о техничких, економских, социјалних и еколошких
критеријума. Модел је подржан са двије методе вишекритеријумске анализе:
PROMETHEE (за рангирање пројеката) и Аналитички хијерархијски процес – AHP (за
одређивање тежине главних критеријума). Предложени модел је успешно тестиран на
примеру 24 мале хидроелектране. Модел може дати објективан став доносиоцима
одлука, креаторима енергетских политика и енергетских планера.

R22 – Рад у истакнутом међународном часопису

1. O. Spaić, M. Vukčević, B. Marinović, A. Koprivica, J. Jovanović, "APPLICATION
VALIDITY OF THE TECHNOLOGICAL PROCEDURE FOR MAKING
SPIRAL DRILL-BIT GROOVES", Materials and technology (IF 2019 = 0.697), Vol.
55, No. 1, pp. 77 -81, ISSN ISSN 1580-2949, UDK UDK 620.1:620.162:621.95, DOI
doi:10.17222/mit.2020.071, 2021.

Актуелни свијетски трендови и глобално тржиште захтјевају од производних
организација да повећају квалитет уз смањење трошкова својих производа. У већини
случајева традиционалне технологије производње завојних бургија не могу испунити ова
очекивања истовремено. У овом раду су приказане могућости израде завојних бургија
комбинацијом традиционалних технологија производње. Анализа примјене новог
технолошког процеса показује да жљебови завојних бурија произведени на овај начин
имају предности у односу на жљебове произведене традиционалним технологијама
(брушења и ваљања) израде.

2. O. Spaić, Z. Krivokapic, B. Marinović, J. Jovanović, "DESIGN OF THE NEW
TECHNOLOGICAL PROCEDURE OF PRODUCING GROOVE OF SPIRAL
BITS ", International Journal for Quality Research, (Categories: Web of Science), Vol.
14, No. 4, ISSN 1800-6450 (print), 1800-7473 (on-line), UDK 005.6, DOI doi
10.24874/IJQR14.04-01, 2020

Један од најчешће коришћених и истовремено најкомпликованијих алата за сjечење у
погледу геометрије алата је завојна бургија. У процесу производње завојних бургија
кључна операција је производња завојних жљебова. До сада су се жљебови на бургијима
углавном производили процесима глодања, брушња, ваљања и екструзије. Све ове
технологије имају своје предности и мане. На основу експерименталних мјерења
димензија жљебова произведених технологијама ваљања и брушења у раду су
дефинисани основни параметри за производњу завојних бургија новим технолошким
поступком, технологијом која би се заснивала на комбинацији пступака ваљања и
брушења.

R33 – Саопштење са истакнутог међународног научног скупа штампано у цјелини

1. O. Spaić, R. Vučurević, A. Koprivica, B. Marinović, "THE INFLUENCE OF
TECHNOLOGICAL PROCESS ON QUALITY OF TWIST DRILLS FLUTE",
14th International Conference ICQME, 2020

2. M. Vukčević, B. Marinović, N. Šibalić, "Analysis Of Alternative Solutions For The
Utilization Of Wind Energy Using Benefit/Cost Method", 21 st International
Research/Expert conference "Trends in the development of machinery and associated
technology" TMT 2018, ISSN 1840-4944, 2018

У раду је примјењена бенефит/кост анализа (B/C), као метода за оцјењивање и одабир
економски профитабилних пројектних рјешења, а у циљу избора најоптималније



вјетроелектране - вјетроагрегата. Агрегат GENERAL ELECTRIC GE 130 - 3.4 MW je
одабран између три алтрнативна рјешња, што је најскупља алтернатива почетним
трошковима, али истовремено обезбеђује највећу годишњу добит за планирани период од
15 година. Пројекат би био финансијски одржив и без подстицаја, али не превише
атрактиван ако се посматра из перспективе приватног сектора. Ако се узме у обзир значај
пројеката који користе обновљиве изворе енергије и као такви представљају пројекте од
јавног интереса, пројекат је може оцјенити као потпуно оправдан и пожељан.

3. Z. Krivokapić, S. Moljević, B. Marinović, J. Lojović, "APPLICATION OF FMEA
МETHODS AS A UNIVERSAL METHOD FOR ESTIMATE ELECTRICITY
LOSS IN DISTRIBUTION COMPANIES ", 4th INTERNATIONAL SCIENTIFIC
CONFERENCE ” Conference on Mechanical Engineering Technologies and
Applications” COMET-a 2018, pp. 739-747, ISBN 978-99976-719-4-3, 2018

Посматрање губитака електричне енергије у раду дистрибутивних предузећа има за циљ
дефинисање свих параметара који утичу на губитке електричне енергије као један од
најзначајнихјих ризика дистрибутивних предузећа, али и процјену интензитета њиховог
утицаја. У овом рад је приказана FMEA (Failure mode and effects analysis) метода као
универзална метода за процјену ризика на примјеру губитака електричне енергије у
дистрибутивној мрежи. У раду је извршена процјена нивоа ризика за процес који има
највећи утицај на губитке електричне енергије: контрола, сервис и баждарење
електричних мјерила.

4. B. Gvozdenac Urošević, B. Marinović, R. Brđanin, Ž. Đurić, "Application of
Promethee method as suport in the planning process of small hydropower plants",
8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Research and development of
mechanical elements and systems“, IRMES 2017, ISBN 978-9940-527-53-2, 2017

Овај рад је предложио примјену метода мултикритеријумске анализе за процесе анализе
и оцјене пројеката малих хидроелектрана. У раду је извршено поређење осам пројеката
малих хидроелектрана. Примјена Promethee методе се показала као вриједан алат за
процјену пројеката.

5. M. Vukčević, M. Janjić, B. Marinović, J. Lojović, "Primjena Benefit/Cost analize na
projekat zamjene indukcionih sa "pametnim" brojilima", Konferncija održavanje i
proizvodni inženjering KODIP 2017, pp. 293-298, ISBN 978-9940-527-51-8, 2017

У раду је примјењена бенефит/кост анализа за оцјењивање и одабир економски
профитабилних пројектних рјешења, а у циљу процјене оправданости замјене
индукционих бројила са „паметним“ бројилима електричне енергије. Увођење паметних
бројила или АММ система је први корак у успостављању паметне енергетске мреже.
Предности ових система су између осталог и усмјерене на повећање енергетске
ефикасности кроз опцију бирања црвене, жуте или зелене тарифе зависно да ли је
користник у стамбеној јединици. Избором одређене тарифе дистрибуцијски центар
добија обавјештење како енергија намјењена одређеном кориснику може да буде
преусмјерена на друго подручје или другог корисника.

6. B. Marinović, P. Ivankovic, M. Jokanović, A. Koprivica, "Primjena
multikriterijumske analize u procesima analize projekata vjetroelektrana",
Zbornik radova - KODIP 2017, pp. 329, ISBN 978-9940-527-51-8, 2017

Циљ овог рада је да да прелиминарну процјену о изводљивости инсталирања



потенцијалних вјетроелектрана и прикаже значај мултикритеријумске анализе као алата
који помаже у доношењу одлука и постизању циљева који се односе на кориштење
обновљивих извора енергије, а у складу са одрживим развојем.

7. M. Miljanović, B. Marinović, "Razvoj lokalne zajednice u skadu sa konceptom
održivog razvoja", Konferencija održavanje i proizvodni inženjering KODIP 2017,
ISBN 978-9940-527-51-8, 2017

Градови као велики потрошачи електричне енергије имају бројне потенцијале за смањење
потрошње енергије чиме се значајно може утицати на одрживи развој друштвене
заједнице. У овом раду је приказан значај локалних заједница у одрживом развоју шире
друштвене заједнице и на примјеру града Требиња указано на подручја у којима се може
развијати локлана заједница како би се остварили неки од циљева одрживог развоја. То се
односи прије свега на веће кориштење обновљивих извора енергије уз увођење
одрогарајућих мјера енергетске ефикасности.

R52 – Рад у часопису националног значаја (часопису друге категорије)

1. B. Marinović, M. Milićević, M. Kašiković, "Prekidi u isporuci električne energije u
distributivnoj mreži", Časopis DIT- Društvo-Istraživanje-Tehnologije, No. 34/2020,
pp. 49-56, ISSN 0354-7140, 2020

Прекиди у испоруци електричне енергије су често тема различитих распава, и њихова
анализа је сложено питање које обухвата велики број параметара. У овом раду је
извршена анализа прекида и дефинисана фунција расподјеле вјероватноћа самих прекида
у испоруци на ниско-напонској мрежи. Експериментални дио је обухватио анализу
прекида са циљем испитивања да ли се случајна промјенљива која броји број прекида на
ниско-напонској мрежи током седмодневних временских интервала може расподијелити
по нормалном закону. За испитивање да ли узорак одговара нормалној расподјели у раду
се користио познати непараметарски тест – Колмогоров-Смирнов тест.

1. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Образовна дјелатност кандидата прије посљедњег избора/реизбора

 Од марта 2009. године кандидат је запослен на Факултету за производњу и
менаџмент Требиње. Током сарадничког стажа учествовала у организацији
и извођењу наставе на предметима: Нацртна геометрија и техничко
цртање, Пренос топлоте и масе, Хидраулика и пнеуматика, Екологија и
алтернативни извори енергије, Конвенционалне технологије 3, Клипне
пумпе, Отпорност материјала и Пројектовање хидроенергетских
постројења.

Образовна дјелатност кандидата послије посљедњег избора/реизбора

а) Уџбеници и друге образовне публикације

У периоду након посљедњег избора доц. др Будимирка Мариновић је објавила основни
уџбеник из предмета Енергетска простројења и опрема:

1. Будимирка Мариновић, Бранка Гвозденац Урошевић, Радислав Брђанин:
Енергетска постројења, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за
производњу и менаџмент Требиње, Требиње, 2022, CIP - Каталогизација у
публикацији Национална и универзитетска библиотека Републике Српске, Бања



Лука, 621.311 (075.8), ISBN 978-99976-778-5-3, COBISS.RS-ID 135558657.

b) Предмети на којима је ангажована

Од маја 2017. године запослена на Факултету за производњу и менаџемнт Требиње у
звању доцента гдје је на првом циклусу студија била одговорни наставник на
предметима: Механика флуида, Енергетски менаџмент у индустрији, Пумпе и
вентилатори, Пренос топлоте и масе, Хидраулика и пнеуматика, Енергетска постројења и
опрема, Пројектовање хидроенергетских постројења.

На другом циклусу студија на студијском програму Индустријско инжењерство за
енергетику је одговорни наставник на предмету Нове технологије у енергетици.

в) Резултате анкете

Чланови Комисије су након увида и разматрања конкурсне документације установили да
је Кандидат приложио доказ о резултатима студентске анкете. На сљедећем дијаграму је
приказан тренд просјечних оцјена на свим предметима на којима је кадидат био сарадник
или одговорни наставник.

г) Учешће у комисијама на степену другог и трећег циклуса студија

Чланство у комисији за преглед, оцјену и одбрану мастер рада

1. Јелена Лојевић, Примјена техника и алата квалитета на примјеру губитака
МХ ЕРС МП А.Д. Требиње ЗП „Електрохерцеговина“ А.Д. Требиње, датум
одбране 02.10.2018. год. – члан комисије за оцјену и одбрану завршног
рада на другом циклусу студија

2. Милица Кашиковић, Анализа утицаја климатских фактора на производњу
електричне енергије примјеном вјештачких неуронских мрежа, датум
одбране 24.12.2021. год. – ментор завршног рада на другом циклусу
студија.



5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са
ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник).
Стручна дјелатност прије посљедњег избора/реизбора

Прије последњег избора у звање била је учесник научно-истраживачких
пројеката:

1. „Ефикасност обраде тешко обрадљивих материјала (каљених челика)
алатима од брзорезног челика произведеног металургијом праха“,
суфинансираног од стране Министарства науке и технологије Републике
Српске и

2. „Израда пројектне документације и прототипа носача сочива за наочале“,
суфинансираног од стране Министарства цивилних послова БиХ.

Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

Будимирка Мариновић је учествовала у реализацији научноистраживачких
пројеката финансираних од стране Министарства за научнотехнолошки развој,
високо образовање и информационо друштво Репбулике српске:

1. “Израда жљеба завојних бургија комбинацијом поступака ваљања и
брушења” - пројекат суфинансиран од стране Министарства за
научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Репбулике српске, 2019 - 2020;

2. „Унапређење технологије резања оптимизацијом улазних параметара“ -
пројекат суфинансиран од стране Министарства за научнотехнолошки
развој, високо образовање и информационо друштво Репбулике Српске,
2021- .

Остале стручне дјелатности:

 Од децембра 2021. године године је продекан за научноистраживачки рад и
предузетништво на Факултету за производњу и менаџемент Требиње.

 Од 2017. године обавља функцију руководиоца катедре за Инжењерство за
енергетику на Факултету за производњу и менаџмент Требиње;

 Кандидат је био ментор при изради 8 завршних радова на првом циклусу
студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње;

 Кандидат је био члан комисије и ментор на другом циклусу студија.
 Члан је уређивачког одбора часописа ДИТ за област енергетике;
 Посједује положен испит из области познавања рада са софтверским

пакетима Ауто CAD 2010, Auto CAD 3D и MapInfo.

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА5

5 Интервију са кандидатима за изборе у академска звања обавља се у складу са чланом 4а.
Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву
(Интервију подразумјева непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у



У складу са чланом 4а. Правилника о поступку и условима избора академског
особља Универзитета у Источном Сарајеву са пријављеним кандидатом
Будимирком Мариновић комисија је одржала интервју дана 12.05.2022. године са
почетком у 13.30 часова.
На интервјуу је кандидат Будимирка Мариновић исказала жељу за наставак
научноистраживачког и наставног рада у области Хидротермике и
термоенергетике.
7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ
ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ
ОБЛАСТИ ЗА КОЈУ ЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА
ЧЛАНОМ 93. ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ6

Према члану 93 Закона о високом образовању кандидат не подлијеже обавези
одржавања предавања.

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове
за избор у звање или их не испуњава.
Први кандидат: Будимирка Мариновић
Минимални услови за избор
у звање7

испуњава/не
испуњава

Навести резултате рада
(уколико испуњава)

Има проведен најмање један
изборни период у звању
доцента

Испуњава

Кандидат је провео један
изборни период у звању
доцента – одлука Сената
Универзитета о избору у звање
број 01-С-157-XXVIII/17 од
27.04.2017. године

Има најмање пет научних
радова из области за коју се
бира објављених у научним
часописима и зборницима са
рецензијом, након стицања
звања доцент

Испуњава

Након стицања звања доцента
кандидат је објавио 11
(једанаест) научних радова од
којих је 8 радова из области за
коју се бира, од тога: један рад
у водећем часопису
међународног значаја (IF =
8,001), шест саопштењa са
истакнутог међународног
научног скупа штампано у
цјелини и један рад у часопису
националног значаја (часопису

просторијама факултета/академије. Кандидатима се путем поште доставља позив за интервију у
коме се наводи  датум, вријеме и мјесто одржавања интервијуа.)
6Кандидат за избор у наставно-научно звање, који раније није изводио наставу у високошколским
установама, дужан је да пред комисијом коју формира вијеће организационе јединице, одржи
предавање из наставног предмета уже научне/умјетничке области за коју је конкурисао.
7 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу
члана 77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39.
Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву



друге категорије).

Има најмање једну
објављену књигу (научну
књигу, монографију или
универзитетски уџбеник)
након стицања звања доцент

Испуњава

Кандидат је након стицања
звања доцента објавио
универзитетски уџбеник који се
користи као основни уџбеник у
наставном предмету на првом
циклусу студија: Будимирка
Мариновић, Бранка Гвозденац
Урошевић, Радислав Брђанин,
Енергетска постројења,
Универзитет у Источном
Сарајеву, Факултет за
производњу и менаџмент
Требиње, Требиње, 2022

Члан комисије за одбрану
магистарског или докторског
рада, или има менторство
кандидата на другом
циклусу студија

Испуњава

Кандидат је након избора у
звање доцента успјешно
реализовао једно менторство за
степен другог циклуса студија.
Кандидат је био ментор при
изради мастер рада кандидата
Милице Кашиковић, Одлука
Научно-наставног вијећа
факултета број 16-01/21 од
25.11.2021. године

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних)
Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, …

Осим минималних услова за избор, након посљедњег избора кандидат је:

 био ментор више завршних радова на првом циклусу студија на Факултету за
производњу и менаџмент Требиње;

 био члан комисија за одбрану завршних радова на првом и другом циклусу
студија

 учествовао као члан тима у националним пројектима технолошког развоја и у
пројектима сарадње факултета са привредом.

 аутор два рада са SCI листе;
 руководилац Катедре за инжењерство за енергетику на Факултету за

производњу и менаџмент Требиње;
 члан уређивачког одбора часописа ДИТ за област енергетике;
 продекан за научноистраживачки рад и предузетништво на Факултету за

производњу и менаџемент Требиње.

На основу приложене документације, списка и анализе објављених научно-
истраживачких радова, образовне и стручне дјелатности, може се закључити да је
кандидат др Будимирка Мариновић, доцент, у свом досадашњем раду остварила




