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Ognyr<on I,h6opuor geha Marxuucxor (faxy:rrera y Hzury (Aenono4nu 6poj 612-287 -412020 ol,
06.07.2020. roguue) I.rMeHoBaHLI cMo 3a qJraHoBe Kouucuje 3a rrrcar e usnemraja sa rs6op je4nor capaglrrma y
3Bau6e actrcreHT 3a yxy nayuuy o6racT Mexarponuxa sa Mauruucxorra Sarcynrery y Huruy (4a"re:
Kottucuja).

Ha ocuony yBI.rAa y KoHKypcHrr lrareprajan roju nalr je 4ocrarreu, I4:6opuou nehy Maruuucxor
rfaxyarera y Hruy no4uocrrrao cleAehr.r

I,I3BEIIITAJ

Komlpc sa us6op je4nor capa,qHr4ra y 3Bttr6e aclrcreuT 3a )r(y naylry o6nac:r Mexarponrara o6jauseu
je 01.07 .2020. ro4uue y ny6nraraqrju ,,floc.rronr.r" Haquonamre crryryc6e sa sanomrraname Pery6lure Cp6lrje.

Ha o6jaurenr,r Kolrrlpc nprajanuo ce je4aa (axqrrrar, ,{1'rrran Croju.rrconnh, uacrep r{Hxerbep
Marrrr4HcrBa, r.rcrpars-rBarr npunpanxr,rr Mamr.rrcror (falcynrera y Huury.

1. Onurru dnorpadcrcu norauu u nonauu o npodecr.rona.nnoi rcapuiepr.r
KAHAIIIATA

o I,Iue, cped*e cnoeo u npesu e: ,{yman C. CT ojrurxonuh
o lamyu u necmo pofien a: 28.03.1995. rograne, Hum
o Cadawn e 3dnocrerbe, npoQecuouanuu cmaftiyc: klwpaxur,at rrpr,rrrpalBHrr( ca nyrrrrM pa.qur.rM

BpeMeHoM Ha o4peleno rpeue na Mamzncr<ortr Qaxylrery y Huuy
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2. Преглед резултата кандидата постигнутих на завршеним степенима
студија

 Основне академске студије
o Студијски програм Машинско инжењерство, усмерење Мехатроника и управљање, на

Универзитету у Нишу, Машинском факултету у Нишу
o Дужина трајања студија: 2014.-2018.
o Стечени стручни назив: дипломирани инжењер машинства
o Просечна оцена: 9.20

 Мастер академске студије
o Студијски програм Мехатроника и управљање на Универзитету у Нишу, Машинском

факултету у Нишу
o Дужина трајања студија: 2018.-2019.
o Стечени стручни назив: мастер инжењер машинства
o Просечна оцена: 9.89
o Тема мастер рада: Моделирање и израда гипког механизма скелета рибе

Тренутни образовни статус кандидата: 
 Докторске академске студије

o Студијски програм Машинско инжењерство, ужа научна област Мехатроника и
управљање системима, на Универзитету у Нишу, Машинском факултету у Нишу

o Година уписа: 2019.

3. Преглед досадашњег ангажовања кандидата у наставним и
ваннаставним активностима

Кандидат је био демонстратор: 
 на лабораторијским вежбама из предмета Физика на Машинском факултету у Нишу у зимском

семестру школске 2015/16. године; 
 на вежбама на рачунару из предмета Инжењерска графика на Машинском факултету у Нишу у

летњем семестру школске 2018/19. године. 

Кандидат је као истраживач приправник учествовао у реализацији вежби из предмета 
Инжењерска графика, Оптички елементи у мехатроници и Гипки механизми на Машинском факултету у 
Нишу у летњем семестру школске 2019/20. године 
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4. Преглед научног и стручног рада кандидата

Научно-истраживачки пројекти 

Кандидат је у периоду од 17.12.2019. до 31.12.2019. године учествовао као истраживач у 
реализацији пројекта ТР 35005 "Истраживање и развој нове генерације ветрогенератора високе 
енергетске ефикасности", који је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије. 

Кандидат, у звању истраживача приправника, учествује у реализацији научно-истраживачког 
рада на Машинском факултету у Нишу у складу са Уговором реализацији и финансирању 
научноистраживачког рада НИО (евиденциони број Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја: 451-03-68/2020-14200109 од 24.01.2020. године, деловодни број Машинског факултета у Нишу: 
612-26-1/2020 од 29.01.2020. године). 

Научно-стручна усавршавања 

Кандидат је у току септембра 2018. године боравио на Машинском факултету Техничког 
Универзитета Илменау (Немачка) у оквиру програма Ostpartnerschaften, који финансира Технички 
Универзитет Илменау. 

Кандидат је у периоду од јула до септембра 2019. године боравио на Машинском факултету 
Техничког Универзитета Илменау (Немачка) у оквиру програма Ostpartnerschaften, који финансира 
Технички Универзитет Илменау, и у том периоду реализовао истраживања у оквиру пројекта "Синтеза, 
реализација и управљање различитим биолошки инспирисаним просторним гипким системима са 
структурно интегрисаним, високоеластичним сензорима и актуаторима" у оквиру Програма билатералне 
научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Савезне Републике Немачке. 

Листа објављених научних радова 

4.1 Nikola Nešić, Dragan B. Jovanović, Dušan Stojiljković, Experimental Investigation of the 
Influence of Crack on the Frequency of Prismatic Beam Oscillations, Proceedings of XIV 
International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements – SAUM 2018, 
Faculty of Mechanical Engineering University of Niš, Faculty of Electronic Engineering 
University of Niš, Niš, Serbia, November 14–16, 2018. [M33] 

4.2 Nikola Nešić, Dragan B. Jovanović, Goran Janevski, Dušan Stojiljković, Srđan Jović, 
Transversal vibration of thin cracked beams: experiments, theory and numerics, 
Proceedings оf 7th Serbian Congress on Theoretical and Applied Mechanics, pp. 117 – 117, 
ISBN: 978-86-909973-7-4, Serbian Society of Mechanics, Sremski Karlovci, Serbia, June 24 – 
26. 2019. [M33]

4.3 Ivan Ćirić, Marko Ignjatović, Mirko Stojiljković, Dušan Stojiljković, Milan Gocić, Milica Ćirić, 
Intelligent Heat Demand prediction for Advanced District Heat Plant Control, Proceedings 
of 10th International Conference on Information Society and Technology – ICIST 2020, 
Accepted for publishing and proceedings, Kopaonik, Serbia, March 8. – 11. 2020. [M33] 
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Анализа објављених научних радова 
 
 У раду 4.1 приказано је oткривaњe пукoтинa и прoцeнa њихoвoг пoлoжaja и oзбиљнoсти као 
важан део инжењерског одржавања. У првoм дeлу рaдa прeдстaвљeнo je мeрeњe фрeквeнциje вибрaциje 
нeoштeћeних, прoстo oслoњeних и кoнзoлних грeдa кojи слoбoднo oсцилирajу бeз спoљaшњe пoбудe. 
Упoрeђeни су eкспeримeнтaлни рeзултaти сa aнaлитички дoбиjeним врeднoстимa и прикaзaнo њихoвo 
дoбрo слaгaњe. У другом делу рада анализиране су пукoтинe у oблику слoвa V нa грeдaмa сa дубинaмa 
oд 10%, 20% и 30% висинe грeдe. Meрeна је прирoднa фрeквeнциja oвaкo нaпуклих грeдa и дoкaзaнo je 
дa пoвeћaњe дубинe пукoтинe смaњуje фрeквeнциjу вибрaциja. 
 
 У рaду 4.2 су прeдстaвљeни aнaлитички, нумeрички и eкспeримeнтaлни рeзултaти зa слoбoднe 
вибрaциje грeдa. Анализиране су танке грeдe са квaдрaтним пoпрeчним прeсeкoм, које су нaпрaвљeнe oд 
aлуминиjумa и имajу пукoтинe у oблику слoвa V. Зa eкспeримeнтaлну анализу коришћени су слeдeћи 
грaнични услoви: слoбoднo oслaњaњe нa oбa крaja, и уклeштeњe нa jeднoj стрaни, дoк je другa стрaнa 
слoбoднa. Врeмeнски пeриoдичнa пoмeрaњa су мерена нa oдрeђeнoм пoлoжajу грeдe, a фрeквeнциje су 
израчунаване из пeриoдa вибрaциje. У рaду je прикaзaнa и oпштa мeтoдoлoгиja зa дoбиjaњe прирoдних 
фрeквeнциja слoбoднo вибрирajућe грeдe мeтoдoм мaтрицa прeнoсa. Рaзмaтрaн је и утицaj брoja 
пукoтинa, пoлoжaj и дубинa пукoтинe нa фрeквeнциjу. Добијени експериментални рeзултaти су 
пoтврђeни кoришћeњeм аналитичим поступком коришћењем метода кoнaчних eлeмeнaтa. 
 

 У рaду 4.3 су рaзматране рaзличитe мeтoдe прeдвиђaњa тoплoтнoг oптeрeћeњa примeнљивe код 
систeма дaљинскoг грejaњa Maшинскoг фaкултeтa у Нишу. Анaлизирaн је мoдeл зaснoвaн нa знaњу 
(Knowledge Based Models - KBM), као и модел протока података (Data Driven Model - DDM) зa 
прeдвиђaњe пoтрoшњe тoплoтe, у циљу развоја хибридног KBM / DDM мoдeлa. Moдeле зa прeдвиђaњe 
мoгу кoристити oпeрaтeри кao пoдршку зa упрaвљaњe дaљинским тoплoтним пoстрojeњимa, кao и 
пoтрoшaчи кao пoдршку (пoмoћ) зa дoнoшeњe oдлукa зa смaњeњe трoшкoвa aкo су нa рaспoлaгaњу 
нeкoликo извoрa грejaњa (даљинско грејање, сoлaрнa eнeргиja, тoплoтнa пумпa, систeми климa урeђaja 
итд.). 
 
 

5. Награде и признања које је освојио кандидат 
 

 Кандидат је у току школовања на Машинском факултету у Нишу освојио следеће награде и 
признања: 

 Похвалницу Машинског факултета у Нишу као најбољи дипломирани студент основних 
академских студија студијског програма Машинско инжењерство у школској 2017/2018. години; 

 Похвалницу Машинског факултета у Нишу као најбољи дипломирани студент мастер академских 
студија студијског програма  Мехатроника и управљање у школској 2018/2019. години; 

 Диплому Града Ниша као најбољи студент Машинског факултета Универзитета у Нишу у 2019. 
години; 

 Повељу Универзитета у Нишу као најбољи дипломирани студент Машинског факултета у Нишу 
у школској 2018/2019. години; 

 Похвалницу Српске православне цркве - Епархије нишке, за изузетне резултате постугнуте током 
школовања. 
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 Кандидат је у периоду од 2014. године до 2019. године био стипендиста Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. 
 
 
 
 

6. Мишљење о испуњености услова за избор кандидата 
 
 На основу анализе досадашњег рада кандидата, Комисија констатује да је кандидат: 
 

 завршио студијски програм Машинско инжењерство, усмерење Мехатроника и управљање, 
основних академских студија на Универзитету у Нишу, Машинском факултету у Нишу, са 
просечном оценом 9.20; 

 завршио студијски програм Мехатроника и управљање мастер академских студија на 
Универзитету у Нишу, Машинском факултету у Нишу, са просечном оценом 9.89; 

 уписао докторске академске студије на Универзитету у Нишу, Машинском факултету у Нишу, у 
школској 2019/20. години - студијски програм Машинско инжењерство, научна област 
Мехатроника и управљање системима; 

 учествовао као истраживач у реализацији научно-истраживачких пројеката; 
 објавио три научна рада категорије М33 - саопштења сa мeђунaрoднoг скупa штaмпaна у цeлини; 
 као истраживач приправник био ангажован у реализацији часова вежби из три предмета на 

Машинском факултету у Нишу; 
 освојио више награда као најбољи дипломирани студент на основним или мастер академским 

студијама Машинског факултета у Нишу; 
 има позитивно оцењено приступно вежбање на тему "Моделирање гипких зглобова" одржано 

дана 12.08.2020. године. 
 
 
 
 

7. Закључак и предлог за избор кандидата 
  
 На основу прегледане достављене документације, као и анализе досадашњег рада кандидата, 
Комисија закључује да кандидат Душан (Срђан) Стојиљковић, мастер инжењер машинства и 
истраживач приправник Машинског факултета у Нишу, формално и суштински испуњава све услове 
предвиђене Законом о високом образовању ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закони), Статутом Машинског факултета у Нишу (број 612-234-2/2018 од 
24.04.2018. године, измене и допуне број 612-118-2/2019 од 01.02.2019. године) и Правилником о 
поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника и сарадника ван радног односа и 
условима за стицање звања сарадника Машинског факултета у Нишу (број 612-563-6/2018 од 23.11.2018. 
године) за избор у звање асистента на Машинском факултету у Нишу. 
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o6pa,uro ua 3arrrlM:bllB HarIlrH, o,{ tcparxor reoplrjcror yBoaa '{o KoHKperHor pelxaBa}La rocraBJ;eHor

gaaarra, noxa:yjyhlr rtlMe rIo3HaBaILe lreroalrre lr yuehe pea"It'raulrje sex6asa'



llpe.{ Ko}.{}rcujoM uMeHoBaHoM oalyrou aerasa Malr'IHcKor r[axy.nrvra y Hwry t@il-@L@.
oa 17.07.2020. roause), oapxaao je npucrynno rex6ase ranaluara Ag4gg-@i4[gE@ Ha ocHoBy
.rera Korraucuja yrsplyje cre,{ehu

TIPEAJIOI

Ipearaxe ce H:6opnor'r aehy Marur.mcxor Qaxylrera y Hx ry aa )"rBpaI'I Egg4MEEy olreHy npucryrHor
gex6ana .llvruana Croiu,txonuha, yqecHlrKa KoHKypca :a n:6op y 3Ba]5e aclrcreHTa 3a yxy HayqHy

o6lasr Mexarponuxa na Mauuucrou tpaKy,'Irery y Huruy, o6jan.menor !!.r!!!!!!494.

Mauuncror Qaxylrera y Huury, vlau
Qnca uayuua o6tacm: Mexampouura)

ap Cresax Craurorcnu, pe4. nPoQ'
@axy:rrera rexnr.rKux HayKa y HoBoM Cary, 'IraH
(yaca uaytua o6tacm: Mexampouurca, po6omurca u

aymouamusaquj a)

Maruuucxor @ary,'rrera y Huury, vlau
$nrca uayuua o6nacm: Mexampouuxa)

Mauruucxor @axylrera y Huuy, npeaceaullx

Jenena Mauojfioanh. BzrHperHx npo$ecop
aruuncror r[axymera y Huuy, qnaH

$tcra uayana o6mcm: Mexampouurca)

npoo.




