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Аутоматско управљање и роботика, Машински факултет Универзитета у Нишу, члан 

 

Пријављени кандидати 
1. Др Михајло Стојчић, ванредни професор 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Михајло (Јован и Веселка) Стојчић 
Датум и мјесто рођења: 05.10.1955. год. Доња Јурковица, 

општина Бос. Градишка  
Установе у којима је био запослен: 1. РМК „Зеница“, РО „Метал“  Бос. 

Градишка, од 11.10.1979. год,  
2. Машински факултет Бања Лука, 
од 17.02.1991., до данас  

Радна мјеста: 1.РО „Метал“: Конструктор нових 
производа, Руководилац техничког 
сектора, Виши технолог, 
2. Машински факултет: виши 
асистент,  доцент, ванредни 
професор 

Чланство у научним и стручним организацијама или 
удружењима: 

члан Савеза Србије за системе, 
аутоматско управљање и мјерење 
(САУМ) 

  
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, 27.09.1978. год 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8.87 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Свеучилиште у Загребу, Факултет 

стројарства и бродоградње 

Звање: Магистар техничких наука  

Мјесто и година завршетка: Загреб, 19.10.1982. год.  

Наслов завршног рада: Аутоматизација припреме изратка 
у поступку емејлирања 

Научна/умјетничка област (подаци из дипломе): Аутоматизација у машинству 

Просјечна оцјена: 4.9 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, 
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Машински факултет Бања Лука 

Мјесто и година одбране докторске дисертација: Бања Лука, 16.09.2005. год. 

Назив докторске дисертације: Практично праћење дигиталних 
система аутоматског управљања 

Научна/умјетничка област (подаци из дипломе): Системи аутоматског управљања 
Претходни избори у наставна и научна звања 
(институција, звање, година избора) 

- Машински факултет Бања Лука, 
виши асистент, 1991. год. 
- Машински факултет Бања Лука, 
доцент, 2006. год. 
- Машински факултет Бања Лука, 
ванредни професор, 2011. год 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
Оригинални научни рад у водећем научном часопису међународног значаја (члан 
19/7, 12 бодова) 
 

1. Mihaylo Y. Stoychitch (In Serb language, Михајло Ј. Стојчић) : “On Practical 
Tracking of Hybrid Systems”, Nonlinear Analysis: Hybrid Systems 1 (2007), pp 280-
295, (available online at  www.sciencedirect.com) 
 

12 бодова 
 

Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја (члан 19/8, 10 
бодова) 
 

1. Stojčić J. Mihajlo: “Digital practical tracking: Algorithms with vector settling time”, 
Theoretical and Applied Mechanics, Vol.32 , No.1, pp 79-93, Belgrade 2005. (available 
online at http://www.doiserbia.nb.rs/issue.aspx?issueid=295) 

 

10 бодова 
 

2. Mihajlo J. Stojčić: “Hybrid Systems: Summary Control Algorithms of Practical 

Tracking”, FACTA UNIVERSITATIS Series Automatic Control and Robotics, Vol. 7, 

No1, 2008, pp.141-150, 

(available online at  http://facta.junis.ni.ac.rs/acar/acar200801/acar2008-12.pdf) 
 

10 бодова 
 

 
 

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини  (члан 19/15, 
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5 бодова) 
 

1. Михајло Ј. Стојчић: „Дигитално практично праћење: Алгоритам са 
векторским временом достиживости“, 33 ЈУПИТЕР конференција са 
међународним учешћем, 29 симпозијум НУ *РОБОТИ* ФТС, Машински факултет 
Београд, Златибор  мај 2007, пп 3.43 – 3.48 
 

5 бодова 
 

2. Mihaylo Y. Stoychitch (In Serb language, Михајло Ј. Стојчић):  “Summary Control 
Algorithms of Practical Tracking of Hybrid Systems”, IX Triennial International 
SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, Niš, Serbia, 
November 22-23, 2007, pp 170-174 

 
5 бодова 

 
3. Михајло Ј. Стојчић: “Хибридни системи: Сумарни управљачки алгоритми 

практичног праћења са векторским временом достиживости“, 34 ЈУПИТЕР 

конференција са међународним учешћем, 36 симпозијум „Управљање производњом 

у индустрији прераде метала“, Београд, јуни 2008, стр.4.35 - 4.40 
 

5 бодова 
 

4. M. J. Stojčić: “Control Algorithms of Exponential Practical Tracking of Hybrid 

Systems”,  VI International Triennial Conference Heavy Machinery – HM’08, Kraljevo 
24-29, June 2008, pp A.57 – A.60 
 

5 бодова 
 

5. Михајло Ј. Стојчић:  “Примјена практичног праћења хибридног система у 
процесној индустрији“,  31 Конгрес Хипнеф 2008, Врњачка Бања, 15-17 Октобар, 
2008, стр. 441-448   

   
5 бодова 

 
6. Михајло Ј. Стојчић:  „Примјена експоненцијалног алгоритма практичног 

праћења за управљање једним објектом у процесној индустрији“, 35 ЈУПИТЕР 
Конференција са међународним учешћом, 37. симпозијум „Управљање 
производњом у индустрији прераде метала“, Београд, 2009, јуни, стр. 4.30 - 4.35 
 

5 бодова 
 

7. Mihaylo Y. Stoychitch (In Serb language, Михајло Ј. Стојчић):  “General Control  
Algorithms of Practical Tracking of Hybrid Systems”,  X Triennial International 
SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, Niš Serbia, 
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November 10th-12th  , 2010, Page 52-55 
 

5 бодова 
  

8. Михајло Ј. Стојчић, Бојан Кнежевић: „Пројектовање дигиталног контролера 
који обезбјеђује робусно праћење трајекторије са контролисаним трзајем“, 37 
ЈУПИТЕР конференција, 39. симпозиум  „Управљање производњом у индустрији 
прераде метала“, Београд, 2011, мај, стр. 4.11 - 4.16 
 

5 бодова 
 

9. Mihajlo J. Stojčić,  „Design of Electromechanical Positioning Systems With 
Controlled Jerk“,  VII  Triennial International  Conference Heavy Machinery – 
HM2011, Kraljevo 29-01 July 2011, Volume 7 (2011) , No 3, pp13-17. 
 

5 бодова 
 
 

Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини  (члан 19/17, 
2 бода) 
 

1. Стојчић Михајло: “Симулација динамичких система са четири степена 
слободе кретања на дигиталном рачунару”,  ДЕМИ 25-26 Април, 2001.год., 
Бања Лука, пп 263-270    
 

2 бода 
 

2. Стојчић Михајло: “Моделирање и управљање двоструким инверзним 
клатном”, ДЕМИ 30-31 Мај, 2003.год., Бања Лука, пп 386-392 

 
2 бода 

 
3. Стојчић Михајло: “Неки од начина проширења матрице управљања у 

несингуларни облик”,  Међународно савјетовање „Информатика у 
производном и пословном менаџменту“ , ИПОМ Добој, 2004, пп 142-144 

 
2 бода 

 
4. Стојчић Михајло: “Дигитално практично праћење у простору стања: 

Алгоритми са векторским временом смирења”,  Међународно савјетовање 
„Информатика у производном и пословном менаџменту“ , ИПОМ Добој, 2004, 
пп145-150 

 
2 бода 

 



6 
 

5. Стојчић Михајло: “Дигитално практично праћење у простору стања: 
Експоненцијални алгоритам”,  Међународно савјетовање „Информатика у 
производном и пословном менаџменту“ , ИПОМ Добој, 2004, 177-181 
 

2 бода 
 

6. Стојчић Михајло: “Дигитално практично праћење: Сумарни алгоритми са 
векторским временом смирења”,  VII Међународни научно-стручни скуп о 
достигнућима електро и машинске индустрије , ДЕМИ, Бањалука, 2005, пп391-
399 

 
2 бода 

 
7. Михајло Ј. Стојчић: „Експоненцијално практично праћење дигиталних 

система аутоматског управљања“, ИРМЕС06, Бања Лука 21-22 септембар 
2006, пп 337-348 
 

2 бода 
 

8. Михајло Ј. Стојчић: „Општи управљачки алгоритам практичног праћења 
дигиталних система“ ,  VIII Међународни научно-стручни скуп о 
достигнућима електро и машинске индустрије , ДЕМИ 2007, Бањалука, 25-26 
мај 2007, пп 363-372 
 

2 бода 

9. Михајло Ј. Стојчић:  “Управљање кућним соларним системом гријања“, 9. 
Међународна конференциија о достигнућима електротехнике, машинства и 
информатике, ДЕМИ 2009, Б. Лука 28-29 мај 2009, пп 287-292   
  

2 бода 

10. Mihajlo J. Stojčić, Bojan Knežević: „The Controller Design for Tracking 
Trajectory With Controlled Jerk“, 10th Anniversary International Conference on 
Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information 
Technology DEMI 2011, Banja Luka, 26-28. May 2011. pp. 905-910 
 

2 бода 
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Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. или 
члана 20.) 
 

Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја (члан 19/8, 10 
бодова) 
 

1. Mihaylo Y. Stoychitch: “PRACTICAL EXPONENTIAL TRACKING OF DIGITAL  
SYSTEMS”, Annals Faculty Engineering Honedoara, International Journal of 
Engineering,  Tome XI (Year 2013). Fascicule 2. ISSN 1584 – 2665, pp 47-54, (available 
online http://annals.fih.upt.ro/pdf-full/2013/ANNALS-2013-2-06.pdf) 

 
     У раду се анализира практично експоненцијално праћење једног нелинеарног 
стационарног система аутоматског управљања. Дате се дефиниције практичног 
експоненцијалног праћења. На основу тих дефиниција дати су и доказани критеријуми и 
управљачки алгоритми који обезбјеђују практично експоненцијално праћење. Ови 
алгоритми су нешто модификовани у односу на алгоритме које је аутор предложио у неким 
ранијим радовима за експоненцијално практично праћење.  Извршена је симулација 
предложених алгоритама при чему се као објекат посматра манипулатор са три степена 
слободе кретања. Резултати симулације потврђују дата теоријска разматрања.   

10 бодова 
 

2. Mihaylo Y. STOYCHITCH:  “AN ALGORITHM OF LINEAR SPEED CONTROL 
OF A STEPPER MOTOR IN REAL TIME”, Annals Faculty Engineering Honedoara, 
International Journal of Engineering,  Tome XI (Year 2013). Fascicule 3. ISSN 1584 – 
2673, pp 51-56 (available online http://annals.fih.upt.ro/pdf-full/2013/ANNALS-2013-
3-06.pdf 
 

      Разматра се проблем управљања брзином корачног мотора код којег  је  профил брзина 
трапезни и са различитим вриједностима убрзања и успорења. С обзиром да је за кретање 
корачног мотора потребно генерисати поворку импулса, онда се проблем управљања 
његовом брзином своди на проблем рачунања тренутака када ће ти импулси бити 
генерисани, али тако да је разлика између жељене и стварне брзине што мања. У раду је 
предложен један нови управљачки алгоритам и извршено је његово поређење са 
постојећим, аутору доступним, алгоритмима из те области. Резултати поређења показују да 
је предложени алгоритам тачнији (разлика између жељене и стварне брзине мања), али је 
овај алгоритам нешто спорији (за рачунање потребно више времена) у односу на постојеће. 
Извршена је и практична реализација предложеног алгоритма на једном корачном мотору, 
при чему је управљање реализовано помоћу Ардуино микроконтролерске платформе. 

          10 бодова 
 

3. Mihaylo Y. Stoychitch: “Design of a Digital Positioning System with  Sinusoidal 
Change of the Jerk”, Applied Mechanics and Materials Vol. 474 (2014) pp 255-260 © 
(2014) Trans Tech Publications, Switzerland doi:10.4028, 
www.scientific.net/AMM.474.255 
 



8 
 

     Посматра се један електромеханички позициони систем код којег се трзај (промјена 
убрзања/успорења) у фази убрзања и успорења  мијења на унапријед прописан начин и гдје 
актуатор заједно са оптерећењем чини објекат оправљања. У раду се разматра случај када 
је промјена трзаја по синусном закону. Проблем позиционирања генерално укључује двије 
групе проблема који су у раду ријешене. Прва група је планирање трајекторије, тј. како за 
жељено помјерање, жељени трзај и дати актуатор одредити тренутке времена када престаје 
фаза убрзања и када почиње фаза успорења, али тако да унапријед дате (и за  актуатор 
оствариве) вриједности максималног убрзања и  брзине не буду прекорачене. Друга група 
проблема је пројектовање управљачког система, који ће на основу датих ограничења 
генерисати управљање које ће обезбиједити остварење планиране трајекторије. У раду је 
предложен дигитални управљачки систем који представља комбинацију feedback и 
feedforward контролера. Користећи MATLAB извршена је симулација, при чему се као  
feedback контролер користи дигитални ПИД контролер, док feedforward контролер 
представља „инверзију“ објекта. Резултати симулације потврђују теоријска разматрања.        

10 бодова 
 

4. Mihajlo J. Stojčić: “ Design and Implementation of a Digital Positioning  System 
with Controlled Jerk”,  FACTA UNIVERSITATIS Series: Automatic Control and 
Robotics Vol. 13, No 3, 2014, pp. 159 – 168,  UDC (681.523.4+681.5.01): 621.316.729, 
(available online: http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUAutContRob) 
 

      Теоријска разматрања која су дата у претходном раду (рад под редним бројем 3) су 
овдје практично имплементирана. Као објекат је кориштен мотор једносмјерне струје (DC 
мотор) са оптерећењем код којег се за мјерење позиције користи оптички инкрементални 
енкодер са два канала. Користећи Ардуино Уно микроконтролерску платформу и 
MATLAB извршена је идентификација објекта. Направљен је и имплементиран софтвер 
који за тај објекат, а узимаћи у обзир ограничења DC мотора у погледу максималних 
вриједности убрзања и брзина која су дата у каталогу произвођача,  рјешава проблеме 
планирања трајекторије и генерисања управљања у реалном времену. При томе се, преко 
одговарајућег драјвера, користи PWM управљање. Код израде софтвера кориштено је више 
програмских језика: асемблер за ATMega 328 микроконтролер, C++ прилагођен за 
Ардуино и HTML програмирање. Остварена је могућност даљинског управљања, при чему 
је Ардуино на којем је управљачки систем конфигурисан као сервер, а као клијент могуће 
је користити Windows или Android рачунарску платформу.           

10 бодова 

 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини  (члан 19/15, 
5 бодова) 
 

1. Mihaylo Y. Stoychitch ( In  Serb  language,  Михајло  Ј. Стојчић):   “On  
practical tracking of digital systems”, Power Engineering and Automation 
Conference (PEAM 2011), Proceedings, 978-1-4244-9689-1/11/$26.00©2011 IEEE , 
Vol. 03, 8-9 sep. 2011, Wuhan, China, pp 15-21   (http://ieeexplore.ieee.org) 
 

      У раду се посматра практично праћење једне широке класе дигиталних нелинеарних 
стационарних система. Дате су дефиниције различитих врста практичног праћења 
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дигиталних система. Такође, дати су и доказани критеријуми и алгоритми практичног 
праћења у најопштијем случају. Неки од добијених теоријских резултата су тестирани 
помоћу симулација, при чему је као објекат симулације кориштен манипулатор са три 
ротациона зглоба (три степена слободе кретања).  Код симулације је кориштен сумарни 
алгоритам који обезбјеђује практично праћење са векторским временом смирења. 
Резултати симулације потврђују дату теорију.   

5 бодова 
 

2. М. Y. Stoychitch ( In  Serb  language,  Михајло  Ј. Стојчић): “Linear Speed 
Control of Stepper Motor in Real Time”,  XI International SAUM Conference on  
Systems Automatic Control and Measurements, Proceedings, Niš, Serbia, November 
14th-16th, 2012. pp 406-409 
(http://www.ni.ac.rs/images/stories/events/SAUM_2012_abstracts.pdf) 

 
       Проблем управљања брзином корачног мотора је еквивалентан проблему одређивања 
тренутака времена када се генеришу импулси који покрећу тај мотор. У раду се разматра 
случај када је захтјевани профил промјене брзине трапезни. У том случају кретање 
посматраног мотора се  састоји из три фазе: фаза убрзавања, фаза кретања максималном 
брзином и фаза успоравања. Иако се у фази убрзања/успорења брзина мијења линеарно, 
размак између временских тренутака када се генеришу импулси који то обезбјеђују није 
линеаран.  У раду је предложен један алгоритам који је рекурзивног карактера, јер се 
временски размак између садашњег и новог импулса рачуна на основу већ одређеног 
временског размака између текућег и претходног импулса. Такође, за случај трапезне 
промјене брзине када су промјене брзина у фазама убрзања и успорења различите, дат је 
алгоритам планирања трајекторије. У том алгоритму се на основу жељеног броја корака и 
за изабрани мотор одређује број корака у свакој фази кретања. При томе се узимају у обзир  
сва ограничења која важе за тај мотор, а односе се на максималну брзину и максимално 
убрзање које мотор може остварити.   Предложени алгоритам је експериментално 
реализован  на једном конкретном мотору, при чему је управљачки систем ријешен преко 
Ардуино микроконтролерске платформе.   

5 бодова 
 
3. Mihaylo Y. Stoychitch: “Design of an Electromechanical Positioning System with 

Sinusoidal Change of the Jerk”, “Proceedings  of the International Conference on 
Future Trends in Structural, Civil, Environmental and Mechanical Engineering -- 
FTSCEM 2013”, Bangkok, Thailand, 13 – 14 July, 2013, pp, 35-38, publication in 
Seek Digital Library, ISBN: 978-981-07-7021-1 doi:10.3850/ 978-981-07-7021-1_48, 
(available 
http://seekdl.org/search.php?q=Stoychitch&search=&title=1&abstract=1&publisher=1
&author=1&doi=1&udi=1) 
 

     Посматран је електромеханички позициони систем. Код сваког позиционог система 
кретање се реализује из више фаза: фаза убрзавања, кретање константном брзином (у 
неким случајевима ова фаза кретања није потребна) и фаза успоравања до заустављања. Да 
би рад система у току кретања био што мирнији (без непожељних осцилација) потребно је 
да се промјена убрзања (тј. трзај) одвија на унапријед жељени начин. У раду се анализира 
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случај када се трзај мијења по синусном закону. За такву промјену трзаја одређени су 
закони промјена убрзања, брзине и позиције. На основу тих закона извршено је планирање 
трајекторије кретања и пројектован управљачки систем који ће заједно са објектом и у 
конфигурацији са јединичном повратном спрегом обезбиједити  то кретање. Као 
управљачки систем користи се комбинација feedback и feedforward контролера. Задатак  
feedforward контролера је да елиминише грешке настале због промјене референце, док је 
задатак  feedback контролера да елиминише утицај екстерних поремећаја и немоделоване 
динамике објекта. Доказано је да комбинација ових контролера обезбјеђује асимптотско 
праћење референце и истовремено елиминише утицаје поремећаја одскочног облика. 
Симулацијом је показано да овакав управљачки систем обезбјеђује позиционирање са 
веома малом стационарном грешком и без осцилација око крајње позиције.            

5 бодова 
 

4. Mihaylo Y. Stoychitch: “Design the Digital Internal Model Control  of an 
Electromechanical Positioning System with  Controlled Jerk”,  VIII International 
Conference “Heavy Machinery-HM 2014”, Zlatibor, 25-28 June 2014, page D.61-66 
(available online: http://www.hm.kg.ac.rs/documents/ Proceedings2014.pdf ) 
 

     У овом раду, слично као у раду под бројем 3,  посматра се електромеханички позициони 
систем код којег се у фази убрзавања и успоравања трзај мијења на унапријед прописан 
начин. Код пројектовања упраљачког система овдје се користи управљање на бази 
интерног модела (Internal Model Control - IMC) са два степена слободе. Овај управљачки 
систем обавезно укључује модел објекта, при чему формирано управљање истовремено 
дјелује на ставрни објекат и на модел објекта. С обзиром да на стварни објекат дјелују 
поремећаји, онда, и у случају да је функција преноса (математички модел) модела објекта 
иста као функција преноса стварног објекта,  појављује се разлика у њиховим одзивима. 
Ова разлика заједно са референцом (жељеном вриједности излаза укупног система) и 
преко два додатна контролера (који заједно са моделом објекта и комператорима чине 
управљачки систем) формира ново управљање које елиминише дејство поремећаја. У раду 
је пројектован дигитални управљачки систем. Симулацијом помоћу MATLAB/SimuLink су 
потврђена дата теоријска разматрања.          

5 бодова 
 

5. M. Y. Stoychitch: “ Design and Implementation of a Digital Control System for 
Tracking  a Trajectory with Controlled Jerk”,   XII  International SAUM 
Conference on  Systems Automatic Control and Measurements, Proceedings, Niš, 
Serbia, November 12th-14th, 2014 

 
        У раду се посматра пројектовање дигиталног управљачког система који управља 
електомеханичким позиционим системом код којег се у фази убрзања и успорења трзај 
мијења на унапријед прописан начин. Као актуатор користи се електромотор једносмјерне 
струје гдје се као драјвер користи H мост. Управљачки систем чини комбинација 
дигиталних feedforward и feedback контролера, а за мјерење стварне позиције користи се 
оптички енкодер са два канала. Од позиционог система се додатно захтијева да 
асимптотски прилази крајњој позицији,  тј. без осцилација око крајње вриједности 
позиције. Извршена је практична имплементација укупног система, при чему се 
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управљачки систем реализован преко Ардуино микроконтролерске платформе 
(микроконтролер ATmega328).   

5 бодова 
 

6. Mihajlo J. Stojčić, Vlastimir Nikolić: “Algorithm of Practical Tracking with 
Vector Settling Time: Application in Process Industry”,  17th Symposium on 
Thermal Science and Engineering of Serbia, Proceedings, Sokobanja, Serbia, October 
20-23, 2015, pp 707-716 

 
    Посматра се примјена практичног праћења хибридног система у процесној индустрији. 
Користи се хидро-термички објекат којег чине два резервоара. У први резервоар улази 
хладна вода константне температуре и промјенљивог притиска. У другом резервоару та 
вода се мијеша са топлом водом промјенљиве температуре и притиска. Протоком топле и 
хладне воде управља се помоћу три електропнеуматска вентила, код којих проток кроз 
вентил зависи од напона на електропнеуматском претварачу тог вентила. Излази укупног 
система су: висине течности у оба резервоара (висина хладне и топле воде) и температура 
помијешане воде у другом резервоару, док се као управљачке величине користе напони на 
вентилима. Као поремећаји посматрају се промјене притисака топле и хладне воде и 
температура топле воде.  За генерисање управљања користи се концепт  практичног 
праћења при чему се у овом случају користи алгоритам са векторским временом смирења.  
Концепт практичног праћења полази од три групе скупова. Прва група су временски 
скупови (скупови времена праћења и времена смирења сваког излаза посебно), друга група 
скупова су скупови дозвољених грешака излаза (почетних, тренутних и коначних грешака 
излаза) и трећа група скупова су скупови жељених излаза, допуштених поремећаја и 
остваривих управљања. На основу скупова жељених излаза и скупова дозвољених грешака 
излаза користећи временске скупове формирају се скупови допуштених излаза: почетних, 
тренутних и крајњих.  Према концепту практичног праћења, праћење је остварено ако 
постоји управљање из скупа остваривих управљања које ће излаз објекта превести из скупа 
допуштених почетних излаза у скуп допуштених крајњих излаза током одговарајућих 
временских скупова, али тако да стварни излаз нити једног тренутка не напусти скуп 
допуштених тренутних излаза. У исто вријеме поремећаји су из скупова допуштених 
поремећаја. У раду је извршена симулација предложених алгоритама. Резултати 
симулација илуструју предложени алгоритам.   
 

5 бодова 
 

Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту (члан 
19/20,  3 бода) 
 

1. „BANOROB, Bosnian-Norwegion research based innovation for development of 
new, environmental friendly, competitive robot technology for selected target 
groups“, Овај пројекат је подржан од Министрства спољних послова Краљевине 
Норвешке. Пројекат је реализован у периоду 2012. – 2015. на Машинском 
факултету у Б. Луци. 

3 бода 
2. „PostBANOROB-extension of BANOROB project - Bosnian-Norwegion research 
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based innovation for development of new, environmental friendly, competitive robot 
technology for selected target groups, “ 

3    бода 
 

Реализован национални научни пројекат у својству руководиоца пројекта (члан 
19/21,  3 бода) 
 

1. Писање приручника  „МЕХАТРОНИКА – ПНЕУМАТСКО УПРАВЉАЊЕ“ 
за потребе пројекта „Обука (стручно усавршавање) професора и наставника 
практичне наставе средњих школа на Машинском факултету Бањалука“.  
Пројекат подржан од стране владе Швајцарске, а преко агенције „PRILIKA 
PLUS“ 

3 бода 
 

Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту (члан 
19/22,  1 бода) 
 

1. „Успостављање регионалног центра за образовање одраслих и обављање 
практичне наставе на радном мјесту за ученике у металопрерађивачком 
сектору у Бањој Луци, Градишци, Лакташима и Теслићу“, а на пословима 
„Израда програма оспособљавања и тестних инструмената за занимање 
мехатроничар“. Пројекат је подржан од  стране владе Швајцарске преко 
агенције „PRILIKA PLUS“.  

1 бод 
 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  97  +  80  =  177 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по категоријама из 
члана 21.) 
 
У звању асистента кандидат је изводио вјежбе  на Машинском факултету из сљедећих 
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предмета: Техничка кибернетика, Аутоматизација производних процеса, Индустријски 
роботи и Основи аутоматског управљања.  
 
У звању доцента изводи наставу ма Машинском факултету из сљедећих предмета: Основе 
мехатронике (предавање и вјежбе),  Регулациона и управљачка техника, Управљање и 
регулација и Системи аутоматског управљања.     
 

Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи (члан 21/2, 6 бодова) 
 

1. Михајло Ј. Стојчић, „Синтеза линеарних система аутоматског управљања“, 
Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет Бања Лука 2009. год., ISBN 978-
99938-39-25-5, COBISS. BH-ID 94944,  

6 бодова 
 

Гостујући професор на универзитетима у државама Европске уније и изван Европе 
(ангажман у трајању краће од 30 дана)   (члан 21/5, 3 бода) 

 
1. The International Conference of Hybrid Systems and Applications, Lafayette, LA, 

USA,  Maj, 2006. (12 дана) 
 3 бода 

 
Чан комисије за одбрану рада другог циклуса (члан 21/14, 2 бода)  

 
Дипломски радови по старом систему студирања, еквивалент мастер раду 
 
1. Горан Спасојевић, рад одбрањен 2010. год. 
2. Миле Петровић ,   рад одбрањен 2011. год. 
3. Милисав Марковић,  рад одбрањен 2011. год. 

 
  3 x 2 = 6 бодова 

Квалитет педагошког рада (члан 25) 
 
Од стране студената оцјењиван са највишим оцјенама. 2004. год. оцијењен кao најбољи 
асистент. 

 
10 бодова 

 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 
Након избора у звање ванредног професора изводи наставу на Универзитету у Бањој Луци: 

1. Машински факултет,  
- први циклус: Основе мехатронике (предавање и вјежбе), Регулациона и 

управљачка техника, Управљање и регулација, Системи аутоматског управљања  
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- други циклус: Дигитална регулациона техника, Системи управљања и 
регулације 

2. Заједнички мастер студиј Машинског и Архитектонско-грађевинско факултета 
„Енергетска ефикасност у зградарству“  
- Извођење наставе из предмета „Дигитални системи аутоматског управљања“ и 

дио наставе из предмета „Урбанистички и архитектонски аспекти енергетске 
ефикасности“ 

 
Од 2013 обавља и дужност шефа студијског програма Мехатроника. 
 

Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи (члан 21/2, 6 бодова) 
 

1. Михајло Ј. Стојчић, „Основе аутоматског управљања“,  Универзитет у Бањој 
Луци, Машински факултет Бања Лука 2012. год., ISBN 978-99938-39-38-5, COBISS. 
BH-ID 2687768 

6 бодова 
 

2. Михајло Ј. Стојчић, Властимир Николић, Бојана М. Стојчић, „Збирка ријешених 
задатака из аутоматског управљања са теоријским основама и примјеном MATLAB-
a“, ISBN 978-99938-39-74-3, COBISS. RS-ID 6605336 

6 бодова 
 

Гостујући професор на универзитетима у државама насталим на тлу бивше СФРЈ 
(ангажман у трајању од краће од 30 дана) (члан 21/8, 3 бода)  

 
1. Преко CEEPUS пројекта гостујући професор на Универзитету у Нишу, 

Машински факултет, новембар 2012.  
3 бода 

 
Други облици међународне сарадња (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству) (члан 21/10, 3 бода) 
 

1. Члан научног одбора, XI International SAUM Conference on Systems, Automatic 
Control and Measurements, SAUM 2012, November 14th -16th , Niš, Serbia,  2012, 

 3 бода 
2. Члан научног одбора, XII International SAUM Conference on Systems, Automatic 

Control and Measurements, SAUM 2014, November 12th -14th , Niš, Serbia,  2014, 
3 бода 

3. Члан научног одбора, XIII International SAUM Conference on Systems, Automatic 
Control and Measurements, SAUM 2016, November 19th -11th , Niš, Serbia,  2016,  

3 бода 
 

Члан комисије за одбрану докторске дисертације (члан 21/12, 3 бода) 
 

1. Милош Б. Симоновић, Назив теме: „Примена вештачких неуронских мрежа за 
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краткорочно предвиђање и анализу система даљинског грејања“, рад одбрањен 
2016. год. на Машинском факултету Универзитета у Нишу. 

3 бода 

Менторство кандидата за степен другог циклуса(члан 21/13, 4 бода) 
 

1. Драган Ерцег, 300 ECTS, Назив теме: „Пројектовање управљачког система летеће 
тестере на линијама за производњу шавних цијеви у предузећу "МЕТАЛ" а.д. 
Градишка“, рад одбрањен 2017. год. на Машинском факултету Универзитета у 
Бањој Луци. 

 4 бода 
 
Члан комисије за одбрану рада другог циклуса (члан 21/14, 2 бода), сви радови 

одбрањени на Машинском факултету Универзитета У Бањој Луци 
  

1. Светлана Думоњић – Миловановић,  магистарски рад, Назив теме: „Прилог 
оптимизацији хибридног система за производњу електричне енергије на бази 
примарне енергије сунца и вјетра са анализом примјенљивости на подручје Бање 
Луке“, рад одбрањен 2013. год. 

2. Бранислав С. Ристић, магистарски рад „OFF-LINE програмирање и управљање 
роботском ћелијом кориштењем програмског пакета MotoSIM“, рад одбрањен 2014. 
год.  

3. Душко Ружичић, 300 ECTS, „Пројектовање роботизоване производне ћелије на бази 
CNC машине за сјечење плазмом“, рад одбрањен 2015. год.  

4. Предраг Миловановић, 300 ECTS, „Пропорционална хидраулика - карактеристични 
примјери примјене“, рад одбрањен 2016. год.  

5. Плавшић Слободан, еквивалент мастер раду, Назив теме: „Анализа стања и 
планирање развоја термоенргетских постројења у Републици Српској“, рад 
одбрањен 2014. год.  

6. Горан Д. Милошевић, еквивалент мастер раду, Назив теме: „Пројектовање 
флексибилне роботизоване производне ћелије за савијање лима“, рад одбрањен 
2014. год.   

7. Славиша Галамић, еквивалент мастер раду, Назив теме: „Force Controlled Beer 
Serving Robot“, рад одбрањен 2015. год.  
 

7 x 2 = 14 бодова 
 
Нерецензирани студијски приручници (скрипте, практикуми.....) (члан 21/17, 3 бода) 
 

1. Михајло Ј. Стојчић, „Мехатроника – Пнеуматско управљање“, Универзитет у Бањој 
Луци, Машински факултет, 2016. год., ISBN 978-99938-39-61-3, COBISS.RS-ID 
5711896, 

3 бода 
 

Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса (члан 21/18, 1 бод)  
 

1. Душко Ружичић, 180 ЕCTS, Назив теме: „Пројектовање електромеханичког 
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позиционог система са контролисаним трзајем“, рад одбрањен 2011. год. 
2. Саша Добриловић,  180 ЕCTS, Назив теме: „Пројектовање аутоматског система за 

закретање соларног панела према Сунцу“, рад одбрањен 2012. год. 
3. Тања Керезовић, 180 ЕCTS, Назив теме: „Пројектовање управљачког система 

машине за израду закачки од жице“, рад одбрањен 2013. год. 
4. Драган Ерцег, 180 ЕCTS, Назив теме: „Пројектовање и израда мобилног робота који 

прати означену линију“, рад одбрањен 2013. год. 
5. Милан Јекичић, 180 ЕCTS, Назив теме: „Аутоматизација кућног соларног система 

гријања“, рад одбрањен 2013. год. 
6. Александар Кецман, 180 ЕCTS, Назив теме: „Развој и израда уређаје за апликацију 

пестицида у лабораторијским условима“, рад одбрањен 2013. год.  
7. Никола Малешевић, 180 ЕCTS, Назив теме: „Самобалансирајући робот са 

пропелерима“, рад одбрањен 2013. год. 
8. Бојан Маљурић, 180 ЕCTS, Назив теме: „Пројектовање и израда самобалансирајућег 

робота“, рад одбрањен 2013. год. 
9. Градимир Станковић, 180 ЕCTS, Назив теме: „Аутоматска вишезонска регулација 

температуре у стамбеном објекту“, рад одбрањен 2014. год.  
10. Немања Брдар, 180 ЕCTS, Назив теме: „Управљање системима у `паметним кућама` 

преко интернета“, рад одбрањен 2014. год.  
11. Борис Дмитровић, 180 ЕCTS, Назив теме: „Управљање климатским условима 

унутар пластеника за производњу поврћа“, рад одбрањен 2014. год.  
12. Милица Ковјанић, 180 ЕCTS, Назив теме: „Генерисање трапезног профила брзине 

корачног мотора у реалном времену“,  рад одбрањен 2014. год. 
13. Бојан Мишић, 180 ЕCTS, Назив теме: „Управљање гориоником на пелет“,  рад 

одбрањен 2014. год.  
14. Горан Бјелајац, 180 ЕCTS, Назив теме: „Пројектовање мобилног робота који 

избјегава препреке“,  рад одбрањен 2015. год. 
15. Мирза Клокић, 180 ЕCTS, Назив теме: „Пројектовање аутоматске линије за 

паковање воћа помоћу програмибилног логичког контрелера“, рад одбрањен 2015. 
год.  

16. Илија Марић, 180 ЕCTS, Назив теме: „Пројектовање пнеуматског управљачког 
система машине за брушење чивија“, рад одбрањен 2015. год.  

17. Филип Станић, 180 ЕCTS, Назив теме: „Стабилизатор камере са три осе“, рад 
одбрањен 2015. год. 

18. Стјепко Пишл, 180 ЕCTS, Назив теме: „Управљање механичком руком са два 
степена слободе кориштењем KINECT сензора“, рад одбрањен 2015. год. 

19. Горан Шипка, 180 ЕCTS, Назив теме: „Пројектовање управљачког система линије 
за бојење и сушење цијеви“, рад одбрањен 2016. год. 

 
19 x 1 = 19 бодова 

 
 
 
Квалитет педагошког рада (члан 25) 
 
Од стране студената оцјењиван са највишим оцјенама. Просјечна оцјена је увијек била 
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већа од 4.5.   
10 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 25 + 77 = 102 

 
д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 

Рад у зборнику радова са националног стручног скупа (члан 22/6, 2 бода) 
 

1. Барјамовић Н., Појскић М., Гашевић Б.,  Стојчић М.: “ Замјена електронских 
модула на постројењима за хладно обликовање профила «Neirotti» модулима 
развијеним на бази домаћих компоненти”, МИЗ 1984.г.  

2  x  0.5  = 1 бода 

2. Стојчић М., Барјамовић Н. : “Развој електронских пресет бројача”, МИЗ 1987. 

2 бода 
Реализован национални стручни пројекат у својству руководиоца пројекта (члан 
22/11, 3 бода) 

1. “Математичко меоделирање и конструкција ваљака на линијама за 
прозводњу хладнообликованих цијеви и софтверска имплементација 
модела”, Пројекат је рађен за РМК „ЗЕНИЦА“ РО „МЕТАЛ“, Градишка.  
Година извођења 1985. 

3 бода 

2. “ Конструкција линије за производњу хладнообликованих цијеви и профила“,  
Пројекат је рађен за потребе РМК „ЗЕНИЦА“ РО „МЕТАЛ“, Градишка.  Година 
извођења 1986. 

3 бода 

3. “Пројектовање и извођење електронског уређаја за баждарење тахографа и 
такси сатова“, пројекат је изведен за потребе фирме «ЛЕМИЋ» , Загреб, 
година реализације 1986. 

3 бода 

4. “Пројектовање и извођење електронског генератора функција са 
фреквенцметром“, пројекат реализован за потребе РО «Метал», година 
реализације 1989 

3 бода 

5. „Пројектовање и извођење уређаја за управљање квашењем предње бандаже 
грађевинских  вибрационих ваљака произвођача Јелшинград ФМГ,  Бос. 
Градишка“, пројекат реализован за потребе предузећа «ЈЕЛШИНГРАД» ФМГ, 
година извођења 1989 
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3 бода 

6. “Пројектовање и извођење семафора за спортске дворане на бази 
микроконтролера“, пројекат реализован за потребе спортске дворане ССиТШ у 
Градишци, година реализације 1996, 

3 бода 

7. “Извођење дијела радова, спајање и мјерење, код изградње оптичког спојног 
пута Бања Лука –  Бронзани   Мајден “, пројекат реализован за потребе 
„ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ“, реализација 1998, 

3 бода 

8. “Извођење дијела радова, спајање и мјерење, код изградње оптичког спојног 
пута  Бања  Лука –  Градишка“, пројекат реализован за потребе „ТЕЛЕКОМ 
СРПСКЕ“, реализација 1999 

3 бода 

9. “Мјерење висине горива и воде у подземним непокретним резервоарима на 
бензинским пумпним станицама у Републици Српској“,  пројекат реализован 
за потребе Министарства за трговину и туризам Владе Републике Српске. 
Пројекат је реализован 2000/2001. год. од стране  фирме «МД КОМИНГ»  
Градишка, 

3 бода 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
Реализован национални стручни пројекат у својству рукуводиоца пројекта (члан 
22/11,  3 бода) 

1. „Израда уређаја за контролу производа који се користе за цијеђење лимуна“.  
Пројекат је подржан од фирме „MEHANIZMI B” у Градишци. Реализован је у 
2017. години 
 

3 бода 
 

Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту (члан 
22/12,  1 бода) 
 

1. „Пројекат за обуку радника у привреди“. Пројекат је подржан од стране 
Агенције за развој предузећа EDA, а реализован у сарадњи са Машинским 
факултетом 2015. год. 

1 бод 
2. „Обука (стручно усавршавање) професора и наставника практичне 

наставе средњих школа на Машинском факултету Бањалука“. Пројекат 
подржан од стране владе Швајцарске, а преко агенције „PRILIKA PLUS“.  
 

1 бод 
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3. „Обука инжењера на одржавању и вођа смјена у Рафинерији нафте Брод 
и Рафинерији уља Модрича“. Пројекат је подржан од стране Рафинерија 
нафте и уља у Броду и Модричи, а реализован је у току 2014. и 2015. године. 
Учествовао сам на пословима извођења обуке из подручја „Мјерење и 
управљање технолошким процесима“ 

1 бод 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 30 + 6 = 36 

 
 
 

  ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКТИВНОСТИ 

Дјелатност кандидата Прије посљедњег избора Након посљедњег избора 

Научна 97 80 

Образовна 25 77 

Стручна 30 6 

УКУПНО 152 163 

 
 
 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

На конкурс за избор наставника са пуним радним временом за ужу научну област 
Мехатроника и роботика јавио се један кандидат, др Михајло Стојчић, ванредни професор 
на Универзитету у Бањој Луци, Машински факултет.  

Комисија констатује да је научни рад др Михајла Стојчића, ванр. проф, остварен кроз 
наведене и разматране референце, усмјерен на примјену метода уже научне области 
мехатронике и роботике у више актуелних области истраживања. Такође, Комисија 
оцјењује да је кандидат показао своје способности у научном и истраживачком раду, те да 
је остварио доприносе у теорији и пракси мехатронике и роботике, тако и успостављању 
оквира за будућа истраживања у наведеној ужој научној области као и другим областима 
које се односе на развој система управљања и роботике у савременом 
мултидисциплинарном контексту. 

У својој вишегодишњој каријери кандидат др Михајло Стојчић, ванр. проф. је реализовао 
или учествовао у реализацији више пројеката (националног и међународног значаја) који 
су од велике практичне вриједности и у којима су коришћена савремена технолошка 
рјешења из области машинства,  електронике и рачунарства. 

Радећи као наставник Универзитета у звању ванредног професора, у претходном  
изборном периоду, др Михајло Стојчић, ванр. проф. је објавио два рецензирана 
универзитетска уџбеника и један нерецензирани студијски практикум. Учествовао је у 
раду комисија за одбрану докторских  дисертација,  магистарских  и  мастер  радова, те био  




