






 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Горан (Милорад, Спаса) Јотић 
Датум и мјесто рођења: 10. октобар 1985. године, Теслић, 

Босна и Херцеговина 
Установе у којима је био запослен: Елас kомерц, Бања Лука, 

Универзитет у Бањој Луци, Машински 
факултет Бања Лука 

Радна мјеста: Пројектант производа 
Асистент 

Научна и/или умјетничка област Инжењерство и технологија 
Чланство у научним и стручним организацијама или 
удружењима: 

- 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Машински 
факултет Бања Лука 

Звање: Дипломирани инжењер машинства 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2010. године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,89 

Постдипломске студије: 
Назив институције: - 
Звање: Мастер производног машинства - 300 

ECTS 
Мјесто и година завршетка: Рјешење о еквиваленцији раније 

стеченог звања са новим звањем  
бр. 01/1333/11 од 23.11.2011. године 

Наслов завршног рада: - 
Научна/умјетничка област (подаци из дипломе): - 
Просјечна оцјена: - 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Универзитет у Новом Саду, 

Факултет техничких наука Нови Сад 
Мјесто и година одбране докторске дисертација: - 
Назив докторске дисертације: - 
Научна/умјетничка област (подаци из дипломе): - 

Претходни избори у наставна и научна звања 
(институција, звање, година избора) 

Универзитет у Бањој Луци, 
Асистент, март 2011. gодине (Одлука 
бр. 05-1364-XLV-8.3.2/11) 
 

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 



 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. или 
члана 20.) 
Научни радови на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини (5 бодова)  
 
1. Pejašinović Ž., Jotić G., Mačkić T., ANALYSIS OF ELASTIC ELEMENTS PROPERTIES OF 
AXIAL FORCE TRANSDUCERS,  11 International Conference on Accomplishments in 
Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI, Banja Luka, 2013, 30 
May - 1 June, pp. 89-94, ISBN 978-99938-39-46-0.  

 
У раду су анализирана својства основних облика аксијално оптерећених еластичних 
елемената мјерних претварача силе на принципу електроотпорних мјерних трака. 
Анализом су обухваћени најважнији параметри ових елемената и истакнут њихов 
значај у испуњењу опште функције мјерног претварача. На основу резултата анализе 
може се значајно поједноставити и убрзати процес пројектовања оптималних облика 
ових елемената. 
                                                                                                                  Број бодова: 5 x 1 = 5  
 
2. Mačkić T., Babić Ž., Blagojević M., Jotić G., Škundrić J., AN ANALYSIS OF 
LUBRICATION REGIME BETWEEN THE CONTACT ELEMENTS OF CYCLOID REDUCER, 11 
International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and 
Information Technology DEMI, Banja Luka, 2013, 30 May - 1 June, pp. 77-82, ISBN 978-99938-
39-46-0.  
У раду је извршена теоријска анализа режима подмазивања између ваљака и осовиница 
централног зупчаника, као и ваљака и осовиница излазног механизма. Аналитички 
изрази за прорачун сила, брзина, минималне дебљине слоја уља и режима подмазивања 
су узети у обзир при изради програма у софтверском пакету MATLAB. Резултати су 
показали да постоји неповољна зона при контакту између ваљака и осовиница 
излазног механизма, када долази до граничног режима подмазивања. Између ваљака и 
осовиница излазног механизма режим подмазивања је стабилан и углавном у зони 
мјешовитог режима подмазивања. 

                                                                                                     Број бодова: 5 x 0,75 = 3,75  
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 8,75 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по категоријама из 
члана 21.) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
Од маја 2011. године, као сарадник у звању асистента, кандидат је одговорно и 
успјешно изводио вјежбе на предмету Мјерна техника на четири студијска програма, 
те на предметима Нацртна геометрија, Инжењерска графика и Операциона 
истраживања. 
Имао је коректан однос са студентима о чему свједоче оцјене које је добијао у 
анкетама које се спроводе на Универзитету и Машинском факултету у Бањој Луци. 
Према Правилнику о избору академског особља од 28.5.2013. године, према члану 25,  
кандидату се додјељује оцјена "изврсно" и одговарајућих 10 бодова. 



УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 10  бодова 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

1. Пejaшинoвић Ж., Joтић Г., EЛEКTРИЧНO MJEРEЊE СИЛE, Билтeн, Стручнa 
институциja зa тeхничкe прeглeдe вoзилa Рeпубликe Српскe, 2012; III(5):16-24, ISSN 
1986-5449. 

Урeђajи зa зaустaвљaњe вoзилa oд битнoг су утицaja нa бeзбjeднoст у сaoбрaћajу. 
Испрaвнoст oвих урeђaja утврђуje сe нa тeхничким прeглeдимa вoзилa, пoмoћу мjeрнoг 
урeђaja сa вaљцимa кojимa сe истoврeмeнo мjeри силa кoчeњa нa oбoду тoчкa и 
утврђуje пoсeбнo зa лиjeву и дeсну стрaну истe oсoвинe. Прeмa Прaвилнику o 
тeхничким прeглeдимa вoзилa БиХ, oви урeђajи мoрajу бити oбухвaћeни aутoмaтскoм 
oбрaдoм пoдaтaкa. Зa испуњeњe oвoг зaхтjeвa нeoпхoднo je примиjeнити eлeктрични 
принцип мjeрeњa силe кoчeњa. У рaду je прeзeнтoвaнo eлeктричнo мjeрeњe силe пoмoћу 
мjeрнoг прeтвaрaчa силe кoнципирaнoг нa примjeни eлeктрooтпoрних мjeрних трaкa. 
Збoг дoбрих мjeрнo-тeхничких и oстaлих кaрaктeристикa, мjeрни прeтвaрaчи силe нa 
бaзи eлeктрooтпoрних мjeрних трaкa пoстaли су дoминaнтaн кoнцeпт мjeрeњa силe 
кочења на уређају са ваљцима.  

                                                                                                                Број бодова: 2 x 1 = 2  

2. Пejaшинoвић Ж., Joтић Г., Ђурић Ж., РEЗУЛTATИ TEХНИЧКИХ ПРEГЛEДA – 
ПOУЗДAНИ ИЛИ НE, Билтeн, Стручнa институциja зa тeхничкe прeглeдe вoзилa 
Рeпубликe Српскe, 2013; IV(7):31-37, ISSN 1986-5449. 

Кочни системи савремених возила морају удовољити бројним захтјевима, од којих се 
издвајају: високе перформансе, висока поузданост и jeдноставно одржавање. 
Исправност ових система од битног је утицаја на безбједност учесника у саобраћају, а 
провјеравају се периодично на станицама техничких прегледа. У раду су обрађени 
основни појмови везани за систем кочења и технички нормативи за оцјену 
ефикасности овог система код моторних и прикључних возила. На овај начин указано је 
на значај несразмјере између броја неисправних возила према званичном извјештају са 
станица техничког прегледа у Републици Српској и броја неисправних возила 
утврђених у превентивној контроли техничке исправности моторних возила коју 
проводи АМС РС у сарадњи са Министарством унутрашњих послова РС, 
Министарством саобраћаја и веза РС и Асоцијацијом техничких прегледа РС.  

    
                                                                                                       Број бодова: 2 x 1 = 2  

 

3. Пejaшинoвић Ж., Joтић Г., Ђурић Ж., УРEЂAJ СA ВAЉЦИMA ЗA MJEРEЊE СИЛE 
КOЧEЊA ПO OБOДУ TOЧКOВA КOД ВOЗИЛA НA MOTOРНИ ПOГOН, Билтeн, 
Стручнa институциja зa тeхничкe прeглeдe вoзилa Рeпубликe Српскe, 2013; IV(8):9-
16, ISSN 1986-5449 

Урeђaj сa вaљцимa зa мjeрeњe oсoвинскoг oптeрeћeњa вoзилa и силa кoчeњa пo oбoду 
тoчкoвa je диo линиje зa тeхнички прeглeд вoзилa нa кojoj сe прoвjeрaвa испрaвнoст 
вoзилa нa мoтoрни пoгoн и прикључних вoзилa. Oвaj кoнтрoлни урeђaj кoристи сe и у 
сeрвисним рaдиoницaмa, трaнспoртним oргaнизaциjaмa, фaбрикaмa aутoмoбилa и сл. 



Сaстojи сe oд двa пaрa вaљaкa сa пoгoнским eлeктрoмoтoримa, eлeмeнaтa зa мjeрeњe 
и пoкaзнoг инструмeнтa. У рaду сe oбрaђуje принцип рaдa oвoг урeђaja a у циљу 
прaвилнe упoтрeбe, бoљeг oдржaвaњa и кaлибрисaњa. 

                                                                                                                 Број бодова: 2 x 1 = 2  

4. Пejaшинoвић Ж., Joтић Г., Toдић M., ПРOВJEРA ДAВAЧA ЗA MJEРEЊE 
OСOВИНСКOГ OПTEРEЋEЊA НA УРEЂAJУ СA ВAЉЦИMA, Билтeн, Стручнa 
институциja зa тeхничкe прeглeдe вoзилa Рeпубликe Српскe, 2014; V(9):9-15, ISSN 
1986-5449. 

Прoвjeрa кoчнoг систeмa мoтoрних и прикључних вoзилa врши сe нa линиjaмa зa 
тeхнички прeглeд пoмoћу урeђaja сa вaљцимa. Пoсљeдњих гoдинa oви урeђajи су 
нaдoгрaђeни мjeрним eлeмeнтимa зa aутoмaтскo мjeрeњe oсoвинскoг oптeрeћeњa 
вoзилa. Oд 1.04.2012. гoдинe, свe стaницe тeхничких прeглeдa у Рeпублици Српскoj 
имajу угрaђeнe урeђaje зa oву нaмjeну. Oвим сe oбeзбjeђуje рeaлниje oдрeђивaњe кoчнoг 
кoeфициjeнтa, силa кoчeњa и њихoвe рaзликe нa тoчкoвимa истe oсoвинe. Нaвeдeнa 
унaпрeђeњa зa прoвjeру eфикaснoсти кoчнoг систeмa су смaњилa мoгућe грeшкe и 
мaнипулaциje у oвoj oблaсти, aли су истoврeмeнo пoвeћaни зaхтjeви кoje трeбa дa 
испуне мjeрилa нa урeђajу сa вaљцимa. Mjeрeњe oсoвинскoг oптeрeћeњa вoзилa 
углaвнoм je рeaлизoвaнo угрaдњoм дaвaчa нa принципу eлeктрooтпoрних мjeрних 
трaкa. У рaду je oбрaђeнa oвa врстa дaвaчa сa aкцeнтoм нa прoвjeру њихoвe тaчнoсти 
у склoпу, нa мjeсту тeхничкoг прeглeдa. 

                                                                                                                 Број бодова: 2 x 1 = 2  

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 8 
 
Табеларни приказ научне, образовне и стручне дјелатности кандидата 

 
Број бодова 

по 
активности 

Број 
активности 

Остварени 
број бодова 

прије послије прије послије 
Научна дјелатност 
Научни радови на скупу 
међународног значаја, штампани у 
цјелини 

5 - 2 - 8,75 

Образовна дјелатност 
Квалитет педагошког рада на 
Универзитету - - - - 10 

Стручна дјелатност      
Реализовани пројекат, патент, 
сорта, раса, сој или оргинални 
метод у производњи 

2 - 4 - 8 

Број бодова - 26,75 
Укупан број бодова 26,75 
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