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Чачак, Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Индустријско 
инжењерство – члан 

 

Пријављени кандидати 
 
Др Дејан Бранковић, СХП Целеx а.д.Бања Лука 
 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Dejan /Љубомир и Гордана/ Бранковић 

Датум и мјесто рођења: 06.03.1972. год.; Бања Лука, Приједор 

Установе у којима је био запослен: СХП Целеx а.д.Бања Лука од 2003.године 
гдје је тренутно запослен 
 

Радна мјеста: Менаџер одржавања од 2003. до 
2006.године 
Менаџер одржавања и инжињеринга од 
2006. до 2013.године 
Менаџер одржавања од 2013.године 
 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Члан комисије за полагање стручних испита 
из области заштите на раду у оквиру 
Министарства рада и борачко-инвалидске 
заштите Републике Српске 
 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Машински факултет u Baњој Луци 

Звање: Дипл. маш. инж. смјер производни 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 1998. год. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 7,89 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Машински факултет у Бањој Луци 

Звање: Магистар техничких наука 
област Индустријски инжењеринг 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2010. год. 

Наслов завршног рада: „Развој модела утицаја провођења 
инвестиционих активности на ефективност 
индустријског система“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Управљање квалитетом и ефективи 
менаџмент 

Просјечна оцјена: 9,6 
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Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Машински факултет Baња Лука 

Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Бања Лука, октобар 2018. год. 

Назив докторске дисертације: „Оптимизација поузданости рада 
производног система за производњу 
хигијенског папира коришћењем 
концепција одржавања према стању“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Производно машинство – Одржавање 
индустријских система 

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

Није било претходног избора. Кандидат 
одржао  приступно предавање на теметску 
јединицу изабрану из силабуса предмета 
Одржавања  (шифра предмета: 16-
Б80ОДВ, 6 ЕЦСТ) на Студијском 
програму Индустријско инжењерство, 
дана 19.04.2019. године у просторијама 
Машинског факултета (ЛЕЕ) у термину: 
09.15 – 10.00  на тему: „Планирање 
одржавања у смислу обезбјеђења 
генералног ремонта индустријског 
постројења” 

 
 

 

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови послије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
Оргинални научни рад у водећем научном часопису међународног значаја (члан 19, 
став 7) 
 
1. D. Branković, Z. Milovanović, S. Borojević: Analysis of Operational Readiness and Reliability 
of the Paper Machine System after the Implementation of Model of Influence / Анализа 
оперативне спремности и поузданости сустава папир строја након примјене модела 
утјецаја, Tehnički Vjesnik, ISSN 1330-3651, Online: ISSN 1848-6339, Vol. 25/Suppl. 1, 2018. 
https://doi.org/10.17559/TV-20151119083244. 
Водећи међународни часопис, са рецензијом, индексиран у: СЦИ листи Thomson Reuters i  
Clarivate Analytics, утицајни фактор ИФ (2016) = 0.723. Издавач: Стројарски факултет Јосип 
Јурај Штроссмајер Славонски Брод, Свеучилиште у Осијеку. 
 
Конкретни резултати дјеловања инвестицијских активности исказани су преко 
ефектвности и поузданости производног процеса, односно пословања пословног сустава. 
Инвестицијске активности се имплементирају и верифицирају преко одређене матрице 
одлучивања - модела утјецаја. Мјера корективног дјеловања реализације инвестицијских 
активности на ефективност реалног индустријског сустава приказана је истраживањем 
оперативне спремности и поузданости реалног сустава папир строја. Позитивна кретања 
подизања укупне учинковитости индустријског постојења, исказана промјеном 
оперативне спремности и поузданости, а тиме већим сатним учинком дају потврду и 
оправдање за улагање у нова техничка рјешења. Оперативна спремност и поузданост 
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реалног индустријског сустава се анализира за два једнака раздобља праћења и то 
непосредно прије и послије провођења корективних мјера, односно инвестицијских 
активности, и то од термина генералног ремонта постројења папир строја. 

(12 бодова) 
 
Оргинални научни рад у научном часопису међународног значаја (члан 19, став 8) 

 
1. D. Branković, Z. Milovanović: Analysis of application of technical diagnostic measures to 
optimize the operational readiness of paper machine production system / Анализа примјене мјера 
техничке дијагностике на оптимизацију  оперативне готовости производног система 
папир машине, ENGINEERING & AUTOMATION PROBLEMS, No.2 - 2018. 
 
Одржавање производног система, као дио интегралне системске подршке, представља 
веома важан саставни дио производног и пословног индустријског система. Обзиром да 
производни индустријски системи раде у континуалном режиму рада правилан избог 
стратегије и концепције одржавања може значајно утицати на резултате комплетног 
пословног система. Примјена мјера техничке дијагностике у склопу концепције одржавања 
према стању пружа низ могућности оптимизације производних процеса. Побољшања се 
могу вредновати анализом показатеља ефективности производног система као што су 
оперативна готовост, поузданост и расположивост 

(10 бодова) 
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини (члан 19, став 
15)  
 
1. D. Branković, Z. Milovanović, S. Borojević: The performance of implementation of investment 
activities by applying the model of influence / Резултати примјене инвестиционих активности 
примјеном модела утицаја, International Working Conference   ’’Total Quality Management – 
Advanced and Intelligent Approaches’’, Beograd 2015.  
 
У раду је приказано дефинисање, имплементација и верификација Модела утицаја 
провођења инвестиционих активности на ефективност индустријског система. Модел 
утицаја представља матрицу препознавања карактера инвестиционих активности. 
Његовом примјеном свака инвестициона активност може се сврстати у три различите 
категорије које на основу њихове имплементације имају различит утицај на пословни 
резултат индустријског система. Провјера примене модела утицаја у конкретним 
случајевима даје релевантне и мјерљиве финансијске резултате пословања система реалне 
индустријске производње. 

(5 бодова) 
 
2. D. Branković, Z. Milovanović: Prevention of the failure of production system for the hygiene 
paper by using the condition based maintenance / Превенција отказа производног система за 
производњу хигијенског папира коришћењем концепција одржавања према стању, 
Conference: XLI OMO 2016, At Budva Montenegro, 2016. 
 
Концепција одржавања према стању примјеном метода техничке дијагностике 
представља  ефикасан начин превенције отказа, смањења трошкова одржавања и 
континуитета рада индустријских производних система. Овим радом описана је 
инсталација и дјеловање савременог вибродијагностичког система у оквиру индустријског 
система за производњу хигијенског папира. Вишегодишња праћења рада реалног система 
резултирала су дефинисањем критичних позиција  на којима је имплементиран систем за 
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праћење стања вибрација. Повећање вибрација може веома неповољно да утиче на рад и 
довести до потпуног отказа цјелокупног система уз настанак значајних трошкова 
одржавања на замјени лежајева критичних позиција. Дјеловање новог он-лине мониторинг 
система у прва два мјесеца након инсталације резултирало је спречавањем отказа на 
једној од критичних позиција што даје конкретну потврду примјене концепције одржавања 
према стању те потврду оправданости инвестиционог улагања уз повећање поузданости 
реалног индустријског система. 

(5 бодова) 
 
3. D. Branković, Z. Milovanović, A. Katan: Saving of energy by optimizing the work of boiler 
plant of the factory for production of hygiene paper / Уштеда енергије оптимизацијом рада 
котловског постројења фабрике за производњу хигијенског папира, Conference: Power 
Plants 2016, At Zlatibor, Serbia, Volume: Thermal / hydro / wind and other Power Plants 
exploitation problems IV, 2016. 
 
Уштеда енергије, повећање степена искоришћења енергетских компоненти и остваривање 
позитивног тренда потрошње енергената представљају велики изазов и неизостављив циљ 
у смислу обезбјеђења крајњег позитивног финанцијског резултата пословног система. 
Како трошкови енергије производног система представљају главни и уз репроматеријал  
процентуално најзначајнији улазни фактор, мало процентуално повећање степена 
искоришћења утиче на велике финанцијске резерве на крају процеса. Овим радом је описана 
замјена уложака цијевног топлотног измјењивача – економајзера на парном котлу број 2 у 
котловници реалног индустријског система за производњу хигијенског папира. Проблеми у 
раду парног котла без функције економајзера ријешени су реализацијом инвестиционе 
активности инсталације новог цијевног измјењивача зрак-вода за предгријавање напојне 
воде парног котла. Нови цијевни измјењивач је модификација оригиналног рјешења уз 
коришћење високо-отпорних материјала на појаву сумпорне киселине који компензују 
нужност коришћења мазута са високим садржајем сумпора. Континуално праћење 
параметара потрошње паре и утрошка мазута, као основног погонског енергента, 
потврђују повећање степена искоришћења котловнице те оправдање инвестиционог 
улагања у кључне енергетске елементе производног система. 

(5 бодова) 
 
4. Z. Milovanović, S. Dumonjić-Milovanović, D. Branković: Models fo achieving cost-effective 
and sustainability during exploataion and mainaining of thermal energetic facility / Модели за 
постизање економичности и одрживости током експлоатације и одржавања 
термоенергетског постројења, Maintenance Forum 2017, ISBN 978-84231-42-2, 2017. 
 
Експлоатација сложеног термоенергетског постројења подразумјева остварење 
пројектоване функције циља (производња електричне енергије, топлоте и технолошке 
паре), са што мањим интервалима застоја. Задатак експлоатације ТЕП у оквиру 
електроенергетског система (ЕЕС) Републике Српске је обезбјеђење континуиране 
производње електричне енергије у количинама дефинисаним диспечерским програмом рада 
на бази усвојеног електроенергетског биланса на нивоу Републике Српске, уз пратеће 
минималне материјалне и финансијске трошкове. Подизање вриједности степена 
коришћења појединих елемената ТЕП и ТЕП у цјелини на виши ниво постиже се 
квалитетним и од стране произвођача опреме прописаним руковањем и одржавањем. 
Основни параметар који карактерише методе за њихово одржавање је информација о 
њиховом тренутном техничком стању и о поузданости. За остварење успјешне 
експлоатације ТЕП у оквиру ЕЕС Републике Српске потребно је, поред доброг одржавања 
у исправном стању цјелокупне термо и електротехничке опреме, као и инфраструктурних 
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(кумуникационих) водова (парни, водени, електрични и сл.) на ТЕП (обезбјеђење потребних 
текућих и капиталних ремоната), реализовати и сљедеће активности: обезбиједити 
рационалне, поуздане и економичне режиме рада (расподјела оптерећења између 
енергетских блокова, стартовање и обустављање рада, коришћење и даља 
аутоматизација система за управљање и контроле рада поједине опреме на ТЕП и тд.), 
остварити механизовање тешких послова, обезбиједити континуирано усавршавање 
експлоатације, извршити реконструкцију, модернизацију и ревитализацију потребне 
опреме на ТЕП, остварити додатне штедње горива и електричне енергије, обезбиједити 
заштиту на раду и заштиту здравља особља (минимизација ризика), заштиту животне 
средине (спровођење потребних захвата дефинисаних привременим еколошким дозволама), 
обезбиједити добро организовање експлоатације са правилном расподјелом обавеза особља 
на ТЕП заједно са рудником (свођење броја особља на прихватљив ниво од 1,5 до 2,5 
радника по инсталисаном МW снаге на руднику и термоелектрани, повишењем 
квалификационе основе ангажованог особља, тачним спровођењем техничких прописа и 
инструкција у вези рада са поједином опремо на ТЕП и сл.). Добро изабран концепт 
одржавања, са правилном организацијом, програмирањем и остваривањем појединих 
активности на одржавању у току експлоатације, уз добру обученост кадрова и 
обезбијеђену контролу одржавања, утиче и на побољшање економских резултата дате 
организације или предузећа. 

(5 бодова) 
 
5. D. Branković, Z. Milovanović: Application of the method of technical diagnostics to optimize 
the operation of the doctor blade holder on paper machine of the factory for production of hygiene 
paper / Примјена метода техничке дијагностике за оптимизацију рада носача ножа за 
креповање папира на папир машини фабрике за производњу хигијенског папира, Conference: 
Mintenance Forum 2017, ISBN 978-84231-42-2, At Budva, Montenegro, Volume: II, 2017. 
 
Функција савремених производних индустријских система увелико зависи од квалитета и 
успјешности дјеловања система одржавања, као интегралне системске подршке. 
Примјена напредних концепција организације система одржавања и планирање 
инвестиција у смислу модернизације производних капацитета обезбјеђује оптимизирање 
процеса и подизање степена ефективности производног система. У великом броју 
случајева показује се да концепција одржавања према стању може да задовољи посебне 
захтјеве обезбјеђења континуалног производног процеса. Концепција одржавања према 
стању примјеном метода техничке дијагностике представља  ефикасан начин превенције 
отказа, смањења трошкова одржавања и обезбјеђења континуитета рада индустријских 
производних система. Овим радом описана је инсталација и дјеловање савременог 
вибродијагностичког система у оквиру индустријског система за производњу хигијенског 
папира. Рјешавање конкретног проблема у оквиру производног процеса (проблем појаве 
високих вибрација носача ножа за креповање папира) условило је инсталацију савременог 
дијагностичког система на критичној позицији носача ножа за креповање папира. 
Методом вишемјесечног континуалног праћења стања вибрација, анализом добијених 
вриједности од стране специјализоване фирме која је уједно и испоручилац опреме, дошло 
се до резултата који су указали на вриједност резонантне фреквенције инсталиране 
опреме. Уочена резонантна фреквенција се односила на властиту фреквенцију носача 
ножа за креповање папира. Презентоване су варијанте рјешења и одабрано оптимално 
рјешење које је имплементирано у термину генералног ремонта папир машине у мјесецу 
октобру 2016.године. Једномјесечно праћење података након провођења модификације на 
критичној опреми и анализа добијених резултата потврђују позитиван ефекат у смислу 
елиминације ризика отказа, оштећења опреме и обезбјеђења квалитета производа. 
Примјена метода техничке дијагностике у оквиру концепције одржавања према стању је у 
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конкретном случају релевантан доказ како се модерним техничким алатима може 
позитивно дјеловати у смислу оптимизације производних техничких и технолошких 
система. 

(5 бодова) 
 

Научни рад на скупу националног значаја, штампани у цјелини (члан 19, став 17) 
 

1. D. Branković, B. Latinović, Z. Milovanović: Dewatering process optimalization of paper 
machine by the new suction press roll polyurethane cover implementation / Оптимизација 
процеса одводњавања папир машине примјеном полиуретанске облоге усисне пресе, 
12.Međunarodna konferencija o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike DEMI 2015, 
Banja Luka 2015.  
 
Рад приказује анализу стања реалног индустријског система након примјене новог 
техничко-технолошког рјешења система одводњавања папир машине у производном 
индустријском систему СХП Целеx а.д. Бања Лука. Ново техничко рјешење представља 
примјену нове врсте полиуретанске облоге на позицији усисне пресе папир машине. У 
односу на претходно коришћену гумену облогу, стање одводњавања се значајно позитивно 
мијења. Мјера промјене стања система је повећање степена сухоће папира што 
једнозначно одређује мању специфичну потрошњу енергије по тони произведеног папира. 
Друга значајна вриједност је повећање животног вијека нове облоге пошто нова врста 
материјала подноси далеко већа радна оптерећења без нарушавања радних 
карактеристика. Са аспекта одржавања ново техничко-технолошко рјешење обезбјеђује 
повећање интервала између два узастопна циклуса брушења облоге усисне пресе. Како се 
ради о планираним годишњим циклусима брушења и значајним трошковима брушења 
облога, остварени су значајни економски ефекти у оквиру плана одржавања. Крајњи 
резултат је значајна економска добит пословног производног система. 

(2 бода) 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА (прије избора + послије избора): … 49 
 

г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 
Кандидат је одржао дана 19.04.2019. године приступно предавање на тему „Планирање 
одржавања у смислу обезбјеђења генералног ремонта индустријског постројења” 
(приложен Записник о приступном предавању као допуна на извјештај комисије за 
избор наставника у звање). На основу Члана 24 Правилника о поступку и условима 
избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, а након одслушаног 
приступног предавања, Комисија доноси сљедеће закључно мишљење: Др Дејан 
Бранковић је добио позитивно мишљење о показаним наставничким способностима 
током одржаног приступног предавања. Приступно предавање се организује за 
кандидате који нису раније изводили предавања на Универзитету у Бањој Луци. 

(0 бодова) 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА (прије избора + послије избора):   … 0 
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д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
Реализовани стручни пројекти у својству руководиоца пројекта (пројект менаџера) у 
оквиру интернационалног индустријског система (члан 22, став 11) 
 
1. Пројект менаџер инвестиционе активности „Трафостаница Бања Лука 7“ и повезивање 

индустријског постројења са новим извором напајања електричном енергијом (2007); 
2. Пројект менаџер инвестиционих активности „Замјена аналогног система регулације нис-

конапонског постројења папир машине“ и „Високонапонско постројење у СХП Целеx“ 
(2007); 

3. Пројект менаџер инвестиционе активности „Линија за паковање у врећице“ (2010); 
4. Пројект менаџер инвестиционе активности „Линија за производњу марамица ХЛ5“ 

(2010); 
5. Пројект менаџер инвестиционе активности „Адаптација кровне конструкције хале папир 

машине бр. 1“ (2012); 
6. Пројект менаџер инвестиционе активности „Носач креп шабера“ (2014); 
7. Пројект менаџер инвестиционе активности „Дупли шабер на усисној преси“ (2014); 
8. Пројект менаџер инвестиционе активности „Нова облога усисне пресе“ (2014); 
9. Пројект менаџер инвестиционе активности „Увођење производа Аwаy Фром Хоме“ 

(2014); 
10. Пројект менаџер инвестиционе активности „Инсталација салветне линије НЛ12 у СХП 

Целеx“ (2014); 
11. Пројект менаџер инвестиционе активности „Редуктор сушионог цилиндра папир 

машине“ (2015); 
12. Пројект менаџер инвестиционе активности „Кондензатор парокондензног система папир 

машине“ (2017); 
13. Пројект менаџер инвестиционе активности „Затварање круготока вода ПМ2“; (2019); 

(13x3=39 бодова) 
 

Реализовани стручни пројекти у својству сарадника на пројекту (члана пројект тима) 
у оквиру интернационалног индустријског система (члан 22, став 12) 
 
1. Увођење Система управљања квалитетом СКQС према међународном стандарду ИСО 

9001 и ИСО 14 001 у СХП Целеx, а.д. Бања лука; 
2. Члан пројект тима инвестиционих активности „Тоалетна линија 6“ и „Тоалетна линија 7“ 

(2005/2006) 
3. Члан пројект тима инвестиционе активности „Реконструкција линија мљевења целулозе“ 

(2007); 
4. Члан пројект тима инвестиционе активности „Нови систем рекуперације топлоте папир 

машине у СХП Целеx“ (2009); 
5. Члан пројект тима инвестиционе активности „Систем регулације спаљивања у котловима 

СХП Целеx“ (2010); 
6. Члан пројект тима инвестиционе активности „Замјена уложака економајзера на котлови-

ма СХП Целеx“ (2011); 
7. Члан пројект тима инвестиционе активности „Реконструкција система преговања тоале-

тне линије 6 у СХП Целеx“ (2011); 
8. Члан пројект тима инвестиционе активности „Фабрика за пречишћавање отпадних вода“ 

(2013); 
9. Члан пројект тима инвестиционе активности „Пакерица за соло ролне индустријског 
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производа Аwаy Фром Хоме“ (2015); 
10. Члан пројект тима инвестиционе активности „Хилзн машина за тоалетну линију број 6“ 

(2016); 
11. Члан пројект тима инвестиционе активности  „Гасификација СХП Целеx“ (2016); 
12. Члан пројект тима инвестиционе активности „Трансформатор 2.5 МW“ (2017); 
13. Члан пројект тима стратешке инвестиционе активности „Реконструкција система 

намотача и провођења папирне траке папир машине“ (2017); 
14. Члан групацијског тима и координатор за СХП Целеx за увођење система ТПМ у оквиру 

система одржавања, (2017). 
15. Члан пројект тима стратешке инвестиционе активности „Надоградња система папир 

машине“ (2018);  
16. Члан пројект тима инвестиционе активности „Фабрика за пречишћавање отпадних вода 

II“ (2019). 
(16x1=16 бодова) 

 
Стручни рад у часопису националног значаја (члан 22, став 4) 
 
1. Д. Бранковић, З. Миловановић: Оптимизација поузданости система папир машине 
примјеном метода техничке дијагностике, Техника ИССН 0040-2176, УДЦ 62(062.2) 
(497.1), 2017. 
 
Обезбјеђење континуалних услова производње представља основни задатак службе 
одржавања у оквиру великих индустријских производних система. Данас се на одржавање 
не гледа као на случајну активност поправке тренутних оштећења усљед отказа дијелова 
или елемената производног система већ као на планску анализу и процјену стања у смсилу 
предузимања свих неопходних активности које могу спријечити отказно стање. Ову веома 
захтјевну улогу могуће је квалитетно обезбиједити правилним избором одговарајуће 
концепције одржавања. Показује се да је за континуалне производне системе концепција 
одржавања према стању веома прихватљива јер анализа тренутног стања и историја 
праћења понашања елемената система може правовремено указати на могуће проблем у 
блиској будућности. Примјеном метода техничке дијагностике могуће је степен 
поузданости подићи на знатно виши ниво и тиме спријечити отказе производног система 
и велике производне трошкове 

(5 бодова) 
 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
Остале професионалне активности у оквиру интернационалне компаније које 
доприносе угледу пословног система (члан 22, став 22): 
 
1. Интерни ревизор спровођења стандарда ИСО 9001:2015 Quality Management System 

Requirements и ИСО 19011:2011 Guidelined for auditing management systems; 

2. SKF Reliability system training WI 201 Fundamentals of machine condition, 2016; 

3. Члан комисије за полагање стручних испита из области заштите на раду у оквиру 

Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске. 

(0 бодова) 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА(прије избора + послије избора):    60 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКТИВНОСТИ 
Врста дјелатности Прије посљедњег 

избора 
Послије 

посљедењег избора 
УКУПНО: 

Научна  49 49 

Образовна  0 0 

Стручна  60 60 

Укупно:  109 109 
 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
За избор у академско звање наставника на ужу научну област Монтажне технологије 

и одржавање, за предмете: Одржавање, Дијагностика и одржавање, Одржавање 

техничких средстава, по конкурсу објављеном 06.03.2019. године у дневном листу 

„Глас Српске“, а на основу одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци број 01/04-

2.484/19 од 01.03.2019. године, пријавио се један кандидат: др Дејан Бранковић. 

Увидом у конкурсну документацију утрђено је да је др Дејан Бранковић доставио 

све конкурсом захтјеване документе, који су потребни према Закону о високом 

образовању (Сл. гласник Републике Српске 73/10) и Правилнику о условима и 

поступку избора академског особља Универзитета у Бањој Луци. 

Након прегледа и анализе конкурсне документације, Комисија је констатовала 

сљедеће: 

1) Кандидат др Дејан Бранковић има научни степен доктора наука у 

одговарајућој области (ужа научна област: Монтажне технологије и одржавање); 

2) Кандидат др Дејан Бранковић има најмање три нучна рада из области у коју 

се бира, објављених у научним часописима и зборницима са рецензијом. 

Кандидат је у свом досадашњем раду објавио  8 научних радова у научним 

часописима и зборницима са рецензијом (од тога један рад у часопису са СЦИ 

листе, 1 рад у часопису међународног значаја и 6 радова у зборницима са 

међународних конференција); 

3) Кандидат др Дејан Бранковић је одржао приступно предавање под називом: 

„Планирање одржавања у смислу обезбјеђења генералног ремонта 
индустријског постројења” у оквиру наставног предмета Одржавања. Др Дејан 

Бранковић је добио позитивно мишљење о показаним наставничким 

способностима током одржаног приступног предавања од стране Комисије, 

проширене са замјенским чланом; 

4) Учесник је више реализованих пројеката у својству пројект менаџера или 

сарадника на пројекту. 

 

На основу претходно наведених чињеница, Комисија са задовољством констатује да 

др Дејан Бранковић испуњава све услове, прописане Законом о високом образовању 

(Сл. гласник Републике Српске 73/10) и Статутом Универзитета у Бањој Луци, за 

избор у академско звање доцент. У складу са тим, Комисија једногласно предлаже 
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Додатак обрасцу - 1 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
ФАКУЛТЕТ: МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 

 
 

ЗАПИСНИК О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ КАО ДОПУНА НА 
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 
за избор наставника у звање 

 
 

I ПОДАЦИ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ 
 

 

Према Статуту Универзитета у Бањој Луци, Члан 135, Став (9) и Правилнику о поступку 
и условима избора наставника и сарадника на Универитету у Бањој Луци, Члан 24, на 
Машинском факултету су организована приступна предавања за пријевљеног кандидата 
на Конкурсу (Одлука Сената Универзитета у Бањој Луци бр. 01/04-2.484/19 од 
01.03.2019. године) објављеном 06.03.2019. године на веб страницу Универзитета и 
дневним новинама „Глас Српске“. Приступно предавање се организује за кандидате који 
нису раније изводили предавања на Универзитету у Бањој Луци.  

 

На Конкурс за избор наставника за ужу научну област Монтажне технологије и 
одржавање (Наставни предмети: Одржавање, Дијагностика и одржавање, Одржавање 
техничких средстава) пријавио се један кандидат, који је одржао предавање на теметску 
јединицу изабрану из силабуса предмета Одржавања  (шифра предмета: 16-Б80ОДВ, 6 

ЕЦСТ) на Студијском програму Индустријско инжењерство, дана 19.04.2019. године у 
просторијама Машинског факултета (лабораторије ЛЕЕ) у термину: 
 

09.15 – 10.00  Др Дејан Бранковић: „Планирање одржавања у смислу обезбјеђења 
генералног ремонта индустријског постројења” 

 

Приступна предавања су се одржала пред Комисијом за разматрања конкурсног 
материјала и писање извјештаја за избор у акдемска звања именованом на Сједници 
Наставно-научнох вијећа Машинског факултета одржаној  04.04.2019. године (Одлука 
број: 16/3.562/19 од дана 04.04.2019. године у саставу: 

1. Др Здравко Миловановић, ред. проф., Машински факултет, Универзитет у Бањој 
Луци, ужа научна област: Монтажне технологије и одржавање, предсједник, 
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2. Др Стево Боројевић, доцент, Машински факултет, Универзитет у Бањој Луци, 
ужа научна област: Производно машинство, члан, 

3. Академик др Љубиша Папић, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у 
Крагујевцу, ужа научна област: Индустријско инжењерство, члан и  

4. Др Винко Бабић, ван. проф., Машински факултет, Универзитет у Бањој Луци, 
ужа научна област: Хидро и термоенергетика, замјенски члан.. 

 

У складу са Чланом 93 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 
73/10) предавање је објавњено на веб сајту и огласној табли Машинског факултета дана 
12.04.2019. године.  
 

II ПОДАЦИ О РЕАЛИЗОВАНОМ ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ 
 

Кандидат др Дејан Бранковић је одржао приступно предавање под називом: „Планирање 
одржавања у смислу обезбјеђења генералног ремонта индустријског постројења” у 
оквиру наставног предмета Одржавања. На приступном предавању било је 12 студената. 

Изложено предавање је трајало 45 минута. Одржано предавање је имало сљедећу 
структуру: 
 

1. У уводном дијелу предавања кандидат је представио циљ предавања и кључне 
наставне садржаје са којима ће се студенти упознати током приступног предавања. Као 
увод у проблематику планирања одржавања, наводи се циљ предавања – планирање 
поступака одржавања у смислу обезбјеђења превентивних поправки највећег степена 
сложености, тј. генералног ремонта постројења.  
 

2. Главни дио предавања кандидат је представио кроз неколико тематских цјелина. Прва 
тематска цјелина односила се на термин планског превентивног одржавања. Под овим 
термином кандидат је упознао студенте са мјестом и улогом одржавања у оквиру 
организационих цјелина пословног система, основним појмовима и подјелама у процесу 
одржавања, стратегијама одржавања са посебним освртом на стратегију планског 
превентивног одржавања индустријских система. Сљедећа тематска цјелина представља 
обраду појмова везаних за генерални ремонт индустријског система. Кандидат је 
објаснио основне појмове и структуру ремонтног циклуса индустријских система 

(првентивне планске прегледе, мали ремонт, средњи ремонт и генерални ремонт). Након 
ове теме кандидат упознаје студенте о значају, методама и организационим облицима 
планирања одржавања у смислу обезбјеђења генералног ремонта индустријског система. 
У оквиру ове теме кандидат детаљно презентује методологију планирања одржавања 
приликом реализације генералног ремонта индустријског система, у смислу дефинисања 
свих неопходних услова и фактора који се јављају у том процесу. Кандидат објашњава 
утицајне факторе приликом планског превентивног одржавања у смислу организације 

властитих људских ресурса, технике и материјалних средстава, организације, улоге и 
одговорности екстерних људских ресурса и технике, логистике, техничке и финансијске 

реализација генералног ремонта. Након упознавања студената са теоретским основама 
планирања одржавања у смислу обезбјеђења генералног ремонта, кандидат даје 
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практичне примјере у поменутој области у чијем планирању и реализацији је и лично 

учествовао. Дати су примјери извјештаја о реализацији појединих планираних и 
реализованих активности, анализа успјешности генералног ремонта (постигнуто и 
нереализовано), као и тренд отказа и застоја производње у периоду након реализације 
генералног ремонта. Презентовани практични примјери из индустријског система „СХП 
ЦЕЛЕКС“ дали су упечетљив утисак овом предавању. 
 

3. Завршни дио предавања кандидат је посветио подсјећању студената на важност и 
значај стратегије планског превентивног одржавања приликом реализације било којих 
активности у процесу одржавања, а посебно у процесу реализације генералног ремонта 

индустријског система. 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Кандидат др Дејан Бранковић презентовао је тематску јединицу  „Планирање 
одржавања у смислу обезбјеђења генералног ремонта индустријског постројења” у 
складу са наставним програмом универзитетског предмета Основе теорије одржавања, а 
који се налази у наставном плану за студенте треће године Студијског програма 
Енергетског и саобраћајног машинства, и Студијским групама Термотехника и Хидро и 
термоенергетика. 

 

Припремљеност кандидата: Кандидат је припремио своја предавања у писаном и 
визуелном облику (достављена је писана методичка припрема приступног предавања са 
свим неопходним елементима и презентација), те је ток и начин реализације предавања 
имао одговарајући логички редослијед и поступност, а наставни садржај теме је детаљно 
изложен студентима. 
 

Структура, артикулација наставног процеса и тематска релевантност предавања: 

Основни елементи наставног процеса су на почетку предавања јасно наглашени и 
студенти су били упознати са цињем предавања, као и кључним наставним садржајем 
који ће се обрађивати на предавању. Писана припрема предавања је садржала исходе 
наставног процеса, припремљена на основу Блумове таксономије нивоа учења и знања 
који ће студенти изградити током приступног предавања. Сви структурни елементи 
наставног процеса, увод, главни и завршни дио, били су јасно артикулисани. Фронтални 
облик рада био је подржан примјеном очигледних средстава и визуелним 
представљањем наставне материје, а посебно је значајно истаћи презентацију  примјера 
из праксе који се односе на наставну тему. Изабрани наставни садржаји и њихово 
представљање су тематски релевантни и потпуно су покрили задату тематску јединицу. 
Консултована је и одговарајућа стручна литература из уже научне области. 
 

Дидактичко-методички аспект извођења приступног предавања: кандидат је 
демонстрирао одговарајуће говорничке вјештине и способност управљања временским 
стандардима у току излагања. Такође, кандидат је вјешто постављао питања, сјајно 
користио мисаону активизацију и примјену нових знања кроз комуникацију са 




