
Образац-4 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
ФАКУЛТЕТ: Машински факултет 
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о пријављеним кандидатима за избор у звање 

 
I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

 
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 
Број: 02/04-3.3456-21/17, Сенат Универзитета у Бањалуци, 30.11.2017. 

Ужа научна/умјетничка област: 
Машинске конструкције 

Назив факултета: 
Машински факултет у Бањој Луци 

Број кандидата који се бирају:  
један 

Број пријављених кандидата 
један 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 
13.12.2017. - Глас српске, 13.12.2017. - Сајт универзитета 

Састав комисије: 
a) др Радивоје Митровић, редовни професор, Машински факултет, Универзитет у 

Београду, ужа научна област Машинске конструкције – Опште машинске 
конструкције  (предсједник комисије) 

b) др Страин Посављак, ванредни професор, Машински факултет, Универзитет у 
Бањој Луци, ужа научна област Примјењена механика (члан комисије) 

c) др Синиша Кузмановић, редовни професор, ФТН, Универзитет у Новом Саду, 
ужа научна област Машинске конструкције - Maшински eлeмeнти, мeхaнизми и 
инжeњeрскe грaфичкe кoмуникaциje (члан комисије) 

Пријављени кандидати 
1. Др МИЛАН ТИЦА, доцент , Машински факултет Бања Лука, ужа научна 

област Машинске конструкције 
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ПОДАЦИ О КАДИДАТИМА 
 

Први кандидат 
 

а) Основни биографски подаци  
Име и презиме: МИЛАН ТИЦА 
Датум и мјесто рођења: 14.08.1974.  Дрвар (БиХ) 

Установе у којима је био запослен: Универзитет у Бањој Луци 
Машински факултет  

Звања/радна мјеста: 
2000.- 2005. асистент 
2005.- 2013. виши асистент 
2013.- 2018. доцент 

Научна/умјетничка област: Машинске конструкције  
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 

1. „ADEKO -Association for Design, Elements and Constructions“ (Европска 
асоцијација - обухвата земље југоисточне Европе) - члан координационог 
(извршног) одбора  

2. ДВРС-Друштво вјештака Републике Српске  
  
б) Биографија, дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци 
Машински факултет 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 1999. 
Просјечна оцјена: 8.5 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Универзитет у Нишу 
Машински факултет 

Мјесто и година завршетка: Ниш, 2004. 

Назив магистарског рада: "Развој система за пресовање дрвног 
отпада методом ТРИЗ" 

Ужа научна/умјетничка област: Машинске конструкције и механизација 
Просјечна оцјена: 9.8 

Докторат: 

Назив институције: Универзитет у Нишу 
Машински факултет 

Мјесто и година завршетка: Ниш, 2012. 

Назив дисертације: 

Идентификација доминантних 
конструкционо-технолошких  
параметара система за пелетиранје 
дрвног отпада са аспекта оптималне 
основне функције“ 

Ужа научна/умјетничка област: Машинске конструкције  
Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање, период) 

 
Машински факултет Бања Лука, асистент   (2000.-2005.) 
Машински факултет Бања Лука, виши асистент   (2005.- 2013.) 
Машински факултет Бања Лука, доцент   (2013.- 2018.) 
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в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата  
 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 
 
1. Оргинални научни рад у водећем часопису међународног значаја 
(члан 19/7, 12 бодова): 

Мiltenović А., Kuzmanović S., Miltenović V., Tica М., Rackov M.: Thermal Stability 
of Crossed Helical Gears with Wheel made from Sintered Steel. International 
Scientific Journal, THERMAL SCIENCE. 2012. 16( suppl. 2):541-553. (Časopis sa 
SCI liste)  

                                                                                     (12 * 0.5  =  6     бодова) 
 

2. Оргинални научни рад у часопису међународног значаја (члан 19/8, 10 бод.): 
 

2.1. Tica М., Đurđević М.:  Modeling of partial functions of lumfer scraps pelleting 
system and the selection of principl solutions according to Altschuller matrix, 
Journal of Mechanical Engineering Design, Vol.8, No1,2005.,  str. 24-31. 

(10 бодова) 
2.2. Tica М.:  The use of evolutionary principles and Altschuller matrix in 

determination of direction of further lumber scraps pelleting sistem 
development, Facta Universitatis, series: Mechanical Engineering, Vol.4, 
No1,2006.,  str. 93-103. 

(10    бодова) 
2.3. Tica М., Đurđević М.:  Theoretical analysis of the dominant construction-

technolological parameters of the lumber scrap pelleting systems from the 
aspect of the optimal main function of the system,  Machine Design, May 18TH 
2007.,  str. 435-438.  

                                                                                               (10    бодова) 
3. Научни радови на скупу међународног значаја, штампани у цјелини  

(члан 19/15, 5 бодова): 
 

3.1. Ђурђевић М., Тица М.: Расподјела оптерећења по додирним линијама 
бокова зубаца за гранична одступања мјера и облика зупчаника, Научно-
струни скуп ИРМЕС 2000, Котор, Зборник радова стр 223-228. 

(5    бодова) 
3.2. Ђурђевић М., Тица М.: Утицај облика тијела великих зупчаника на 

поузданост зупчастих парова, Научно-стручни скуп ИРМЕС 2002, Јахорина, 
Зборник радова стр 631-636.  

(5    бодова) 
3.3. Ђурђевић М., Тица М., Станојевић М.:  Расподјела напона у подножју зубаца 

за различите облике дебљине вијенца зупчаника, Научно-струни скуп 
ИРМЕС 2004, Крагујевац, Зборник радова стр 595-600. 

(5    бодова) 
3.4. Тица М., Милтеновић В., Ђурђевић М.: Критичка анализа досадашњих 

рјешења порблема дрвног отпада и избор оптималне технологије за 
прераду отпадне дрвне биомасе, (Review of Previous Wooden Waste Problem 
Solutions and Selection of Optimal Tehnology for Wooden Waste Procesing). 
Зборник апстраката + ЦД, 12 симпозијум термичара СЦГ, Сокобања 18-
21.10.2005. 

(5    бодова) 
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3.5. Тица М., Ђурђевић М.: Конструкционо рјешење пресе за пелетирање дрвног 

отпада и идентификација кључних конструкционо-технолошких 
параметара за оптималан рад система, Научно-стручни скуп ИРМЕС’2006, 
Бањалука, Зборник радова стр. 101-106. 

(5    бодова) 
3.6. Miltenović V., Velimirović M., Tica M., Banić M.: Construction Solution of Press 

for Biomass Pelleting; 48th INTERNATIONAL CONFERENCE OF MACHINE 
ELEMENTS AND MECHANISMS DEPARTMENTS 2007; Proceedings of papers 
(ISBN 978-80-227-2708-2); pages 199 - 206; Smolenice; 12.-14.9.2007; Slovak 
Republic. Proceeding on CD. 

( 5*0.75= 3.75 бода) 
 

4. Научни радови на скуповима националног значаја, штампани у цјелини 
(члан 19/17, 2 бода)  

 
4.1. Ђурђевић М., Тица М., Станојевић М.:  Оптималне димензије двостепених 

конусно-цилиндричних зупчастих редуктора, Симпозијум о механичким 
преносницима, Суботица 2001. Зборник радова стр.: 111-114. 

(2 бода) 
 
4.2. Станојевић М., Ђурђевић М., Тица М.:  3Д моделирање цилиндричних 

зупчаника са правим зупцима интеграцијом софтвера „CATIA“ и  
„EXCELL“, Симпозијум о механичким преносницима, Суботица 2003. Зборник 
радова стр.: 78-81.   

 (2      бода) 
 

 
Радови послије посљедњег избора/реизбора: 
 
1. Оргинални научни рад у водећем часопису међународног значаја (члан 

19/7, 12 бодова): 
 
1.1. Miltenović Đ., Tica M., Miltenović A., Banić M., Živković S., Mišković Ž.: Pitting of 

Teeth Flanks of Crossed Helical Gears Made from Sintered Steel, Transactions 
of FAMENA XXXVIII-4. Faculty of mechanical engineering and naval architecture. 
Zagreb 2014. pp 77-88. UDC: 62- 58:536.421.5:620.178. (Časopis sa SCI liste) 
У раду су приказани резултати истраживања утицаја различитих поступака 
завршне обраде зупчаника пужних преносника од Fe1,5Cr0,2Mo синтерованог 
челика на структуру, површинску тврдоћу и тврдоћу језгра, као и отпорност 
у односу на хабање и појаву питинга. Од синтерованог материјала за израду 
зупчаника захтјева се висока носивост у односу на хабање, зарибавање, лом 
зупца у подножју и у односу на питинг. Послије израде дијелова синтеровањем, 
одговарајућом завршном обрадом могуће је утицати на структуру 
синтерованог челика, тако да се добија висока отпорност у односу на појаву 
питинга.  

(12* 0.3= 4 бода) 
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2. Оргинални научни рад у часопису међународног значаја 
(члан 19/8, 10 бодова): 
2.1. Miltenović Đ., Tica M., Miltenović A., Banić M.: Load Capacity оf Worm Gears 

with Compact Design; ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara, International 
Journalo of Engineering, Tome XIV 2016 – Fasciccule 1, pp. 25 – 30 (ISSN 1584-
2665). 

Димезије пужног prenosnikа су понекад ограничене димензијама комплетног 
машинског система. Степен искоришћења и носивост пужног преносника 
одређени су његовим геометријским параметрима и подмазивањем. Са 
оптималним одабиром  геометријских параметара могуће је утицати на 
носивост пужног преносника уз поштовање ограничења димензија. У овом 
раду представљен је један метод оптимизације геометријских параметара с 
циљем добијања максималне ноивости уз ограничења у димензијама. Ово је 
веома важно код пужних преносника са компактном конструкцијом када 
радни услови захтјевају ограничење радног простора. У раду је приказана 
варијација геометријских параметара без промјене међуосовинског растојања 
и материјала пужа и пужног зупчаника. 

                                                                                        (10*0.75= 7.5 бодова) 
2.2. Tica, M., Čolić, B., Čapljak S.,: Construction solution and estimate of important 

elements assemblies of log splitter, Machine Design, 2015, Vol. 7, No 3, pp. 79-84, 
(ISSN 1821-1259) 

У раду је приказано  конструкционо рјешење цјепача за дрво,  које је  
оптимално са економског и техничког аспекта. У раду су приказана и 
конструкциона рјешења свих склопова и подсклопова цјепача за дрво. 
Идентификовани су кључни носиви склопови и подсклопови и извршен је њихов 
прорачун. За моделирање, прорачун и симулацију оптерећења коришћен је 
софтверски пакет “SolidWorks“. Прорачун и анализа кључних функционалних 
подсклопова и елемената  послужио је за  одређивање и оптимизацију 
димензија. Израђена је техничка документација и следећи корак би требао 
бити израда прототипа.                                                                         (10 бодова) 
 

2.3. Tica M., Miltenović Đ., Banić M., Miltenović A.: Permissibile temperatures and 
thermal stability of worm gears; ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara, 
International Journalo of Engineering, Tome XV 2017 – Fasciccule 3, pp. 61 – 66 
(ISSN 1584-2665). 

          Основни недостатак пужних преносника снаге је релативно низак степен 
искоришћења, посебно у тешким радним условима при високим бројевима 
обртаја и високим преносним односима. Између бокова зубаца пужа и пужног 
зупчаника постоји значајно трење које резултира трошењем (хабањем) 
бокова и значајним губитком погонске енергије. Енергија трења се претвара у 
топлоту што доводи до повећања радне температуре која угрожава исправан 
рад, а у критичним случајевима доводи до зарибавања.  Усљед повећања 
температуре мијењају се и карактеристике уља. У раду су приказани 
експеримантални резултати и анализа резултата с обзиром на  термичку 
стабилност пужног преносника снаге.    

(10*0.75= 7.5 бодова)  
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2.4. Tica, M., Rackov, M., Miltenović Đ., Miltenović A., Banić, M.: Selection of optimal 
concept solution for preventing wrong fuel using in cars, Machine Design, 2017. 
Vol. 9, No 3, pp. 117-122, ISSN 1821-1259  

У раду је извршена критичка анализа  варијантних концепцијских рјешења 
система  за спречавање сипања погрешног горива у аутомобиле и система 
који би спријечио настанак штете уколико до  сипања погрешног горива ипак 
дође. са техничког и економског аспекта.  У складу са стандардом ВДИ 2225 
извршено је оцјењивање и вредновање концепцијских рјешења према техничком 
и економском критерију. Оцјењена варијантна ријешења су приказана 
графички. На основу оцјењивања извршен је избор оптималне варијанте, 
односно оптималног концептног рјешења система.   

 (10*0.5= 5 бодова) 
 

3. Уводно предавање по позиву на научном скупу међународног значаја, 
штампано у цјелини (члан 19/13, 8 бодова): 

 

3.1. Mitrović R., Tica M., Atanasovska I., Popović P.: Science – generator of industrial 
and overall development of Serbia and Republic of Srpska, 12TH International 
conference on accomplishments in electrical and mechanical engineering and 
information technology – DEMI 2015, Proceedings (ISBN 978-99938-39-53-8), 
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina. 29-30.05.2015, pp 41-52. 

У раду је анализирано стање науке и индустрије у Србији и Републици Српској. 
Извршена је анализа БДП-а у Србији и Републици Српској у односу на земње у 
окружењу и развијене земље. Анализирана су и приказана издвајања за науку у 
Србији и Републици Српској у односу на БДП, као и анализа истих параметара 
у земљама у окружењу и ЕУ. Анализирана је и примјењивост научних 
достигнућа у индустрији Србије и Републике Српске, те су дата одговарајућа 
запажања о минимуму издвајања за науку да би се кретало у правцу одрживог 
развоја. Одрживи развој и напредак Србије и Републике Српске треба 
темељити на знању и реализацији конкретних научних достигнућа. Знање и 
научна достигнућа треба да буду примјењиви у индустрији и буду основа за 
развој нових производа који могу бити конкурентни на глобалном тржишту.  

 (8*0,75= 6 бодова) 
 

4. Научни радови на скупу међународног значаја, штампани у цјелини (члан 
19/15, 5 бодова): 

4.1. Kuzmanović S., Rackov M., Rafa K., Tica M.: Analysis of Existing Calculation 
Methods for Group Bolted Joints Loaded by a Moment Perpendicular to the 
Joint Plane, 2. International conference mechanical engineering in XXI century, 
Niš: University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, 20-21 Jun, 2013, pp. 
205-208. ISBN 978-86-6055-039-4. 

У раду је извршена анализа постојећих метода прорачуна групних 
завртањских веза оптерећених моментом који дијелује окомито на раван везе. 
Иако су завртњеви одавно у употреби и до сад су доста изучавани и даље 
постоје двије теорије за прорачун завртњева групне завртањске везе са 
моментом који дијелује у равни окомитој на раван споја. Према првој теорији 
када су завртњеви распоређени у неколико редова, прорачун најоптерећенијих 
завртњева се врши на начин да се оса обртања поставља у први (доњи) ред 
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завртњева претпостављајући да они не трпе никакво оптерећење.  Према 
другој теорији оса обртања се поставља на  ¼ дужине од доњег руба носеће 
површине. У овом раду анализиране се предности и недостаци тих метода 
прорачуна.                                                                                      (5*0.5=2.5 бодова)  

4.2. Kuzmanović S., Rackov M., Knežević I., Rafa K., Tica M.: Possibilities of Increasing 
Efficiency of Mechanical Transmissions, 8. The Eighth International Symposium - 
KOD 2014 - Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, 
Balatonfured: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Serbia / Slovak 
University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering, 
Slovakia, 12-15 Jun, 2014, pp. 207-210, ISBN 978-86-7892-615-0. 

Максимално искоришћење енергије представља императив у свим областима. 
Овај рад се бави анализом и даје одређене приједлоге о већем искоришћењу 
енергије у неколико различитих примјера. Постоје могућности ефикаснијег 
искоришћења  енергије, као што су на примјер адекватан избор преносника 
снаге и смањења губитака енергије у преноснику снаге. У раду је извршена 
анализа механичких преносника снаге мјешалице за бетон, система за 
наводњавање и вјетрогенератора, те су дати приједлози за повећање степена 
искоришћења, односно за  ефикасније  искоришћење енергије. 

 (5*0.5= 2.5 бодова) 
4.3. Tica M., Čapljak S., Miltenović A., Banić M.: Product Design Case Stady: 

Conceptual Solution Log Splitter, 3. International conference mechanical 
engineering in XXI century, Niš: University of Niš, Faculty of Mechanical 
Engineering, 20-21 September, 2015, pp. 125-130. ISBN 978-86-6055-039-4 

Успјех развој нових производа мјери  се  висином успјеха производа на 
тржишту. У овом раду је направљена анализа тржишта, сагледана су 
концепцијска рјешења сличних производа, њихове техничке карактеристике, 
идентификовани недостаци и могућности побољшања конструкције цјепача 
за дрво. На основу резултата анализе дефинисан је развојни задатак који 
прецизира оптималне техничке карактеристике и особине које производ 
треба да има.. Исправно дефинисање развојног задатка кључно је за успјех 
развоја једног производа. Разрађена су и приказана концепцијска рјешења 
цјепача, и извршено је формирање варијантних рјешења.  Након формирања 
варијантних рјешења извршено је оцјењивање и избор оптималне варијанте.  

 (5*0.75= 3.75 бодова) 
4.4. Miltenović Đ., Banić M., Miltenović A., Tica M.: Power Losses and Efficiency of 

Worm Gears in Extreme Operating Conditions, 3rd International scientific 
conference  COMETa-2016 „Conference on Mechanical Engineering Technologies 
and Applications“ Proceedings (ISBN 978-99976-623-7-8), East Sarajevo-Jahorina, 
RS, Bosnia and Herzegovina. 7-9.12.2016, pp. 169 – 176. 

Пужни преносници се користе у алатним машинама, транспортној опреми, 
возилима, радним машинама,  као и за фино подешавање и прецизне уређаје за 
пренос снаге и кретања. Имајући у виду њихове карактеристике, пужни 
преносници нуде бројне предности у односу на друге врсте преносника. 
Наведене предности првенствено су компактна конструкција, висока 
поузданости, могућност пригушивања вибрација итд. У раду је представљена 
процедура експерименталног утврђивања губитака снаге у екстремним 
условима рада.. 

(5*0.75= 3.75 бодова) 
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4.5. Tica M., Rackov M., Miltenović Đ., Miltenović A., Banić M.: Concept solution of 
the safety system for avoiding wrong fuel using in cars and prevention of 
damage, 8th International Scinetific Conference IRMES 2017, Supported by: 
IFToMM International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine 
Science, Proceedings (ISBN 978-9940-527-53-2), Trebinje, Bosnia and Herzegovina, 
September 7-9, 2017, pp. 175-180. 

Овај рад је заснован на реализацији идеје о развоју  система  за спречавање 
сипања погрешног горива у аутомобиле, односно, система који би спријечио 
настанак штете уколико до  сипања погрешног горива ипак дође. Због  
кратког времена развоја  одређеног модела аутомобила  и жеље да се купци 
импресионирају  деси се да се конструктори не  позабаве  врло важним 
детаљима  за  сигурност возила.  У раду је додатно са конструкционог 
аспекта анализиран случај погрешног сипања горива. У раду су приказана 
одговарајуће варијанте концепцијских рјешења система за спречавање 
погрешног сипања горива и спречавање штете до којих се дошло примјеном 
методологије савременог развоја производа. 

                                                                                                         (5*0.5= 2.5 бодова) 
4.6. Miltenović Đ., Tica M., Miltenović A., Banić M.: Analysis of load carryng capacity 

of worm gears from the aspect of engineering practice, 13th International 
conference on accomplishments in mechanical and industrial engineering – DEMI 
2017, Proceedings (ISBN 978-99938-39-73-6), Banja Luka, Bosnia and 
Herzegovina. 26-27.05.2017, pp. 611 – 618. 

У овом раду приказана је анализа носивости и оптерећења репрезентативне 
групе  пужних парова  са аспекта инжењерске праксе. На основу извршене 
анализе дате су препоруке за одабир релевантних пројектних параметара 
пужних парова. Препоруке су од великог  значаја за инжењерску  праксу, 
омогућавају да се још у фази пројектовања изврши адекватан избор 
параметара пужног пара  који ће бити оптимални са аспекта носивости.  

                                                                                                              (5*0.75=3.75 бодова) 
4.7. Rackov M., Čavić M., Penčić M., Knežević I., Vereš M., Tica M.: Reducing of 

Scuffing Phenomenon at HCR Spur Gearing, Proceedings 5. International 
Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies - 
NEWTECH, Beograd: Springer, 5-9 Jun, 2017, pp. 141-155, ISBN 978-3-319-
56429-6, UDK: DOI: 10.1007/978-3-319-56430-2_10 

ХЦР зупчасти парови представљају посебну, нестандардну врсту еволвентних 
зупчастих парова, код којих су у контакту уијвек бар два пара зубаца, а 
јединична висина зупца није, као код стандардних зупчастих парова, једнака 
јединици, те је стога и висина зубаца повећана. ХЦР зупчасти парови 
дозвољавају веће оптерећење, отпорнији су (пошто је оптерећење 
распоређено на више парова зубаца), при раду стварају знатно мању буку и 
нижи укупни ниво вибрација. Главни недостаци ХЦР зупчастих парова су 
компликовано конструисање и пројектовање, већа склоност ка зарибавању, 
могућност појаве зашиљеног врха зупца, као и подсjецање зубаца током 
процеса израде (примарно зарибавање). Овај рад се бави оптимизацијом 
параметара са аспекта повећања отпорности на зарибавање. 

  (5*0.3= 1.5 бод.) 
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5. Научни радови на скупу националног значаја, штампани у цјелини  
(члан 19/17, 2 бода): 
 
5.1. Tica M., Rackov M., Miltenović Đ., Miltenović A., Banić M.: Car safety – ignition 

risk due to wrong fuel using; XL Naučno – stručni skup ODRŽAVANJE MAŠINA I 
OPREME OMO 2015, Proceedings (ISBN : 978 86 84231 39 2), 
Beograd 18.6.2015., Budva 23 26.6.2015., pp. 244-250. 

У раду је  приказанао истраживање учесталости појаве погрешног сипања 
горива  у Европи. Истраживање је показало да се у Великој Британији и 
Њемачкој деси преко 200000 случајева погрешног сипања горива годишње. 
Установљено је да се сваком петом грађанину Велике Британије и Њемачке 
десило да успе погрешно гориво. Анализиран је процес у возилу након сипања 
погрешног горива. Истраживан је број случајева запаљења возила услијед 
погрешног сипања горива, те је извршена анализа и процјена ризика да дође до 
погрешног сипања горива, и ризика да дође до запаљења возила. Анализиран је 
конкретан случај запаљења возила познатог европског произвођача 
аутомобила усљед сипања погрешног горива, приказан сценарио одвијања 
процеса, и извршена упоредна анализа са теоретским моделом одвијања 
процеса.  Један од резултата истраживања у овом раду је  утврђивање 
потребе за развој новог производа, потребно је развити систем  за спречавање 
сипања погрешног горива у аутомобиле и система који би спријечио настанак 
штете уколико до  сипања погрешног горива ипак дође. 

                       (2*0.5= 1 бод) 
 
 

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

 
 

6.1. 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR IMPROVEMENT OF PRODUCT 
DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA, 
(реализован у периоду: 2012.-2015.) 

(5 бодова) 
6.2. CEEPUS CIII-RS-0304-06-1314, CEEPUS CIII-RS-0304-07-1415, CEEPUS CIII-

RS-0304-08-1516 ,  CEEPUS CIII-RS-0304-09-1617 - Technical Characteristics 
Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid 
Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market 
Characteristics and Better Placement on the Market (реализован у школским 
годинама: 2013./2014., 2014./2015., 2015./2016., 2016/2017.) 

(5 бодова)  

 

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА(прије избора + послије избора): 68.75+ 71.25 140 
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г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
 
Прије избора у звање доцента кандидат је као виши асистент био ангажован на 
извођењу наставног процеса на ужим научним областима Машинске конструкције и 
Управљање ризиком, на више наставних предмета додипломског и постдипломског 
студија (Машински елементи I, Машински елементи II, Машинске конструкције, 
Основе конструисања, Развој производа, Развој производа и процеса, и Сигурносна 
техника).  

 (5 бодова) 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
 
Послије избора у звање доцента, кандидат је ангажован на извођењу наставног 
процеса на ужим научним областима Машинске конструкције и Управљање 
ризиком, на више наставних предмета додипломског и постдипломског студија 
(Машински елементи I, Машински елементи II, Машинске конструкције, Основе 
конструисања, Развој производа, Развој производа и процеса, и Сигурносна техника). 
Од октобра 2014. године обавља дужност шефа Катедре за механику и конструкције 
на Машинском факултету у Бањој Луци. 

1. Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи (члан 21/3, 
6 бодова):  

1.1. М. Тица, Р. Митровић, А. Милтеновић, Ж. Мишковић, М. Банић:  
ИНОВАЦИЈЕ И ПАТЕНТИ -  теорија рјешавања проналазачких задатака, 
Универзитет у Бањој Луци – Машински факултет, Бања Лука 2015., ISBN : 
978-999-38-39-56-9 

1.2. Р. Митровић, Ж. Мишковић, З. Стаменић, Б. Марковић, М. Тица: ОСНОВЕ 
ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА, Универзитет у Београду – Машински факултет, 
Београд 2015., ISBN : 978-86-7083-861-1 

(2*6*0.5= 6 бодова) 

2. Гостујући професор на универзитетима у државама насталим на тлу 
бивше СФРЈ (члан 21/6, 5 бодова): 

2.1. Машински факултет Универзитета у Нишу, предмет: „Фактори успјеха у 
развоју производа“, школске 2014./2015. године. (Одлука број: 01/04-2.2347-1/14) 

(5 бодова) 

3. Члан комисије за оцјену подобности теме и кандидата докторске 
дисертације (није бодовано): 

3.1. Докторска дисертација кандидата мр Биљане Врањеш, под називом „Процјена 
ризика у функцији безбједности система радне средине”. Машински факултет у 
Бањој Луци, 2014. (Одлука број: 16/3.77/14) 
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4. Члан комисије за одбрану докторске дисертације (члан 21/12, 3 бодa): 

4.1. Докторска дисертација кандидата мр Ђорђа Милтеновића, под називом 
„Истраживање термичке стабилности и хабања пужних преносника”. 
Машински факултет у Бањој Луци, 2017.  (Одлука број: 16/3.105/17 од 
26.01.2017.) 

(3 бодa) 

5. Члан комисије за одбрану рада другог циклуса (члан 21/14, 2 бодa): 

5.1. Мастер рад кандидата Предрага Миловановића, под називом „Пропорционална 
хидраулика – карактеристични примјери примјене”. Машински факултет у 
Бањој Луци, 2016.  

5.2. Мастер рад кандидата Дражена Каралића, под називом „Поузданост процедура 
за оптималну висину премија код осигурања”. Машински факултет у Бањој 
Луци, 2016. 

(2*2= 4 бода) 

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

6.1. Завршни рад кандидата Горана Коса, под називом „Методе еко дизајна и 
њихова примјена у БиХ”. Машински факултет у Бањој Луци, 2013. 

6.2. Завршни рад кандидата Немање Перића, под називом „Развој машине за 
сушење тепиха”. Машински факултет у Бањој Луци, 2016. 

(2*1= 2 бода) 

7. Квалитет педагошког рада (члан 25): 

Званичне анкете спроведене на Универзитету (оцјене од 1 до 5): 
Школска 
година: 

Предмети за које су вршена 
оцјењивања: 

Оцјене по 
предмету 

Просјечне оцјене 
по години 

2013/2014 Основе конструисања  4.36 4.36 

2014/2015 

Сигурносна техника             5.00 

4.13 
Машинске конструкције  3.73 
Процјена и симулација ризика 4.36 
Машински елементи 2       3.44 

2015/2016 
Машинске конструкције  3.78 

4.33 
Машински елементи 2       4.88 

2016/2017 није било анкетирања     
УКУПНА ПРОСЈЕЧНА ОЦЈЕНА:  4.27 

 (8 бодова) 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА (прије избора + послије избора):  5 + 28 33 
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д) Стручна дјелатност кандидата: 
 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
 
 
1. Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета 

које доприносе повећању угледа Универзитета  (члан 22/22, 2 бода): 

 

1.1. Члан организационог одбора научног скупа ИРМЕС, Бања Лука, 2006. 

1.2. Члан организационог одбора научног скупа ДЕМИ , Бања Лука, 2011. 

1.3. Члан комисије Министарства правде Владе РС за провођење испита и 
утврђивање листе вјештака машинске струке  

1.4. Члан Друштва вјештака РС 

1.5. Члан  „ADEKO -Association for Design, Elements and Constructions“ (Европска 
асоцијација - обухвата земље југоисточне Европе)   

 

 (5*2=10  бодова) 
Стручна дјелатност кандидата  послије последњег избора/реизбора 
 

1. Рад у зборнику радова са националног стручног скупа (члан 22/4, 2 бода): 

1.1. Тица М.: Вјештачење возила – приказ случаја запаљења возила; Стручни 
скуп Технички преглед возила Републике Српске, Зборник радова (ISBN: 978-
99976-662-6-0), Теслић, БиХ,. 30.09.-01.10.2017., пп. 79 – 89. 

Вјештачење се врши с циљем расвјетљавања и адекватног квалификовања 
одређених појава. Поред стручног знања за добро обављање послова 
вјештачења важно је и искуство вјештака и вјештина, те аналитичност и 
систематичност приликом вршења послова вјештачења. Врло често, 
вјештачења су везана за одређени штетни догађај који се десио. Вјештачење 
возила спада у област машинског вјештачења и врши се са различитим 
задацима.  У раду су објашњени основни појмови везани за послове вјештачења 
возила. Изложен је и презентован поступак вјештачења, те су дате смјернице 
за квалитетно вршење послова вјештачења. Објашњени су појмови и разлике у 
поступању код вјештачења и техничког прегледа возила. Наглашена је улога 
вјештачења и техничког прегледа возила у повећању сигурности и спречавању 
евентуалних штетних догађаја.  Приказан је и конкретан случај вјештачења 
возила.  

(2 бода) 
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2. Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета 
које доприносе повећању угледа Универзитета  (члан 22/22, 2 бода): 

2.1. Рецензент Универзитетског уџбеника „Дизајн производа предвиђених за 
производњеу адитивним технологијама“ аутора Адисе Вучина, Миленка Обада 
и Небојше Рашовића, издавач: Свеучилиште у Мостару, 2015., ISBN: 978-9958-
16-043-1  

2.2. Шеф Катедре за механику и конструкције на Машинском факултету у Бањој 
Луци од октобра 2014. године. (Одлуке о именовању број: 02/04-3.3764-11/14) 

2.3. Члан организационог одбора научног skupa „KOD - International Symposium 
about machine and industrial design in mechanical engineering“, Balatonfüred, 
Hungary, 2014.  

2.4. Члан организационог одбора стручног skupa „Технички преглед возила 
Републике Српске“, Теслић, БиХ,. 30.09.-01.10.2017.  

2.5. Члан комисије Министарства правде Владе РС за провођење испита и 
утврђивање листе вјештака машинске струке  

2.6. Члан радне групе Министарства правде Владе РС за израду  Закона о 
вјештацима 

2.7. Члан Друштва вјештака РС  

2.8. Члан  координационог (извршног) одбора „ADEKO - Association for Design, 
Elements and Constructions“ (Европска асоцијација - обухвата земље 
југоисточне Европе)   

(8*2 = 16 бодова) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА (прије избора + послије избора):  10 + 18 28 
 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКТИВНОСТИ 

 

Дјелатност 
кандидата 

Прије последњег 
избора 

Послије последењег 
избора UKUPNO: 

Научна 68.75 71.25 140 

Образовна 5 28 33 

Стручна 10 18 28 

Укупно: 83.75 117.25 201 
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II. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

На објављени конкурс за избор наставника на ужој научној области Машинске 
конструкције пријавио се један кандидат, доцент др Милан Тица. Комисија је 
прегледала све материјале и анализирала досадашњу научну, образовну и стручну 
дјелатност кандидата. На основу изнијетих података о научно-истраживачком и 
васпитно-образовном раду кандидата, Комисија је закључила да доцент др Милан 
Тица своје обавезе у наставно-педагошком, научно-истраживачком и стручном раду 
испуњава савјесно и коректно. Доцент др Милан Тица је успјешно прошао све фазе 
школовања и научно-стручног развоја, имао је висок просјек оцјена на основном и 
магистарском студију, магистрирао је и докторирао из  уже научне области за коју се 
врши избор (машинске конструкције),  има дугогодишње искуство у наставном раду 
на Универзитету (провео је изборне периоде у звању асистента, вишег асистента и 
доцента).  Кандидат је приложио укупно 27 радова. Прије избора у звање доцента 
кандидат је објавио 12 научних радова.  

Након избора у звање доцента кандидат је објавио 14 научних радова из области за 
коју се врши избор (5 радова објављено у научним часописима са рецензијом, а 9 у 
зборницима радова са рецензијом), аутор је једног стручног рада, објавио је два 
универзитетска уџбеника из области за коју се врши избор, био је члан комисије за 
одбрану једне докторске дисертација и два мастер рада, био је ментор два завршна 
рада на првом циклусу студија, успјешно је руководио са два међународна пројекта, 
учествовао је у организацији више научних скупова, био је рецензент једног 
универзитетског уџбеника, шеф је Катедре за механику и конструкције од октобра 
2014. године, члан је два научна/струковна удружења.    

Према члану 77 Закона о високом 
образовању Републике Српске 
(Службени Гласник РС 73/10) за 
ванредног професора може бити биран 
кандидат који: 

Испуњеност услова за избор: 

Доц. др Милан Тица 

1) има проведен најмање један изборни 
период у звању доцента, 

2) има најмање пет научних радова из 
области за коју се бира, објављених у 
научним часописима и зборницима са 
рецензијом након избора у звање 
доцента, 

3) има објављену књигу (научну књигу, 
монографију или универзитетски 
уџбеник) у одговарајућој научној 
области, након избора у звање доцента 

4) је био члан комисије за одбрану 
магистарског или докторског рада, или 

1) има проведен један изборни период у звању 
доцента, 

2) има више од пет научних радова из уже 
научне области машинске конструкције у 
научним часописима и зборницима радова са 
рецензијом, објављених након избора у звање 
доцента, 

3) има објављена два универзитетска 
уџбеника из уже научне области машинске 
конструкције након избора у звање доцента, 

 

4) је био члан комисије за одбрану једне 
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има менторство кандидата за степен 
другог циклуса. 

докторске дисертацијe и два мастер рада. 

 

На основу наведених чињеница Комисија констатује да доцент др Милан Тица 
испуњава све услове за избор у звање ванредног професора предвиђене Законом о 
високом образовању и Правилником о поступку и условима избора наставника и 
сарадника на Универзитету у Бањој Луци. 

Комисија предлаже Наставно-научном вијећу Машинског факултета у Бањој Луци 
и Сенату Универзитета у Бањој Луци да доцента др Милана Тицу изабере у звање 
ванредног професора на научну област Машинске конструкције. 

 

 

 


