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б) члан 

Проф. др Мића Вукић, редовни професор Универзитет у Нишу, Машински 

факултет, ужа научна област Термотехника, термоенергетика и процесна 

техника 

в) члан 

Проф. др Изет Алић, редовни професор, Универзитет у Тузли, Машински 

факултет, ужа научна област Топлотна и флуидна техника 

 

Пријављени кандидати 

1. Др Мирко Добрњац, ванредни професор, Универзитет у Бањалуци, 

Машински факултет 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Мирко (Марко и Мира) Добрњац 

Датум и мјесто рођења: 06.04.1955. године, Градишка 

Установе у којима је био запослен: − Индустријски комбинат „САВА“ 

Стара Градишка (1980.–1991.) 

− Средњошколски центар Градишка, 

спољни сарадник (1984.–1989.), 

− „Јелшинград“ Градишка (септембар 

1991. – март 1992.), 

− „Машински сервис“ Нова Топола 

(март 1992. – јун 1998.), 

− Машински факултет у Бањој Луци (јун 

1998. – април 2001.), 

− Влада Републике Српске, 

Министарство индустрије и 

технологије РС (април 2001.–фебруар 

2005.), 

− Влада Републике Српске, 

Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде РС 

(фебруар 2005.–јул 2007.), 

− Универзитет у Бањој Луци, Машински 

факултет (јул 2007.–до данас) 

Радна мјеста: − Kонструктор, технолог 

− Руководилац развојног и техничког 

сектора,  

− Виши асистент на предметима 

„Пренос топлоте и масе“ и „Цијевни 

водови“,  

− Помоћник министра за област 
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индустрије и развоја технологија,  

− Доцент – ужа научна област 

„Термодинамика“, „Пренос топлоте и 

масе“ и „Хидротехнички системи“ 

− Ванредни професор ужа научна област 

„Хидро и термоенергетика“ и 

„Термотехника“ 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 
− Удружење иноватора Републике 

Српске 

− Друштво за сунчеву енергију „Србија 

солар“ 

− Савез машинских и електротехничких 

инжењера и техничара Србије 

СМЕИТС 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Машински 

факултет 

Звање: Дипломирани инжењер машинства 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 1980. год. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 7,61 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Свеучилиште у Загребу, Факултет 

стројарства и бродоградње; 

Универзитет у Београду, Машински 

факултет 

Звање: Магистар техничких наука области 

Термотехника 

Мјесто и година завршетка: Београд, 1996. год. 

Наслов завршног рада: Ефикасност измјењивача топлоте са 

спиралним цијевима 

Научна/умјетничка област  Техничке науке - Термотехника 

Просјечна оцјена: Испити положени на Факултету 

стројарства и бродоградње Свеучилишта 

у Загребу са просјечном оцјеном 4,64 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Машински 

факултет 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертације: 

Бања Лука, 2006. год. 

Назив докторске дисертације: Истраживање локалног коефицијента 

преноса топлоте при струјању флуида 

између паралелних профилисаних плоча 

Научна/умјетничка област  Техничке науке - Tермоенергетика 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година 
− Машински факултет Бања Лука, 

виши асистент, 1997.-2007; 



4 

 

избора) − Машински факултет Бања Лука, 

доцент, ужа научна област 

Хидротехнички системи од 2007. до 

2014. године; 

− Машински факултет Бања Лука, 

доцент, ужа научна област 

Термодинамика, пренос топлоте и 

масе од 2011. до 2016. године 

− Машински факултет Бања Лука, 

ванредни професор, ужа научна 

област Хидро и термоенергетика од 

2014. године 

− Машински факултет Бања Лука, 

ванредни професор, ужа научна 

област Термотехника, од 2016. 

године 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 

1. Научна монографија националног значаја (члан 19, став 3) 

1.1. Павловић, Т., Ламбић, М., Добрњац, М. и др.: „Соларика Сербика“, Соларна 

енергетика Србије, ISBN 978-86-87599-06-2, стр. 50-51, 107, 115-132, 

Зрењанин, 2010. 

(10 бодова) 

2. Научна књига националног значаја (члан 19, став 6) 

2.1. Добрњац, М. Димензионисање и избор регулационих вентила, поглавље у 

научној књизи: О водама, Том 2, у редакцији Богнер, М., ЕТА, ISBN 978-86-

85361-38-8, стр. 559-581, Београд, 2013. 

(8 бодова) 

3. Оригинални научни рад у водећем научном часопису међународног значаја 

(члан 19, став 7) 

3.1. Genić, S., Jaćimović, B., Jarić, M., Budimir, N., Dobrnjac, М.: Research on the 

shell-side thermal performances of heat exchangers with helical tube coils, 

International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 55, Issues 15–16, pp. 

4295-4300, 2012. 

(12х0,5=6 бодова) 

4. Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја (члан 19, 

став 8) 

4.1. Saljnikov, A., Gojak, M., Trifunović, M., Andrejević, S., Dobrnjac, М.: Research 

on Infrared Emission Spectra of Pulverized Coal Ash Deposits, FME Transactions 

(ISSN 1451-2092), Vol.41, No 1, University of Belgrade, Faculty of Mechanical 

Engineering, pp. 41-48, Belgrade, 2013. 
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(10х0,5=5 бодова) 

4.2. Latinović, T., Deaconu, S., Đurđević, М., Dobrnjac, М.: The basics of designing 

controllers for industrial robots (eg. robots ABB IRB 2000), Acta Technica 

Corviniensis – Bulletin of Engineering, University Politehnica Timisoara, Faculty 

of Engineering Hunedoara, Romania, Tome IV, ISSN 2067-3809, pp. 101 – 104, 

Hunedoara, 2011. 

(10х0,75=7,5 бодова) 

4.3. Dobrnjac, М., Latinović, T.: A Constructive Solution for Solar Collector with 

Aluminium Absorber, Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of 

Engineering, Tome VII, Fascicule 4, ISSN 158,4-2665, pp. 51 – 56, Hunedoara, 

2009. 

(10 бодова) 

5. Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја (члан 19, 

став 9) 

5.1. Добрњац, М.: Једно конструктивно рјешење измјењивача топлоте са 

спиралним цијевима, Процесна техника, BIBLID:0352-678X, (12) 3-4, стр. 36-

38, Београд, 1996. 

(6 бодова) 

5.2. Добрњац, М.: Пад притиска у спирално савијеним цијевима измјењивача 

топлоте, Процесна техника, BIBLID:0352-678X, (13) 3-4, стр. 40-43, Београд, 

1997. 

(6 бодова) 

5.3. Козић, Ђ., Алић, В., Добрњац, М., Варагић, М.: Принципи савременог 

кондиционирања технолошке воде, Процесна техника, BIBLID:0352-678X, 

(13) 3-4, стр. 334-337, Београд, 1997. 

(6х0,75=4,5 бодова) 

5.4. Добрњац, М. Вучић, Н.: Показатељи пробне производње етарског уља из 

иглица јеле (Abies alba) методом парне дестилације, Процесна техника, 

BIBLID:0352-678X, 16:2, стр 190-192, Београд, 2000. 

(6 бодова) 

5.5. Добрњац, М., Турањанин, В.: Неке конструкционе карактеристике 

плочастих размјењивача топлоте, Процесна техника, BIBLID 0352-678Х, 

17:4, стр. 29-31, Београд, 2001. 

(6 бодова) 

5.6. Богнер, М., Добрњац, М.: Термодинамички утицаји на чврстоћу 

размјењивача топлоте, Процесна техника, BIBLID: 0352-678X, 18:1, стp. 60-

63, Београд, 2002. 

(6 бодова) 

5.7. Добрњац, М., Вучић, Н., Добрњац, С.: Резултати производње етеричног уља 

методом парне дестилације из плодова клеке (Juniperus communis) и иглица 

дуглазије (Pseudotsuga taxifolia), Процесна техника, BIBLID:0352-678X, 

(2002) 18:1 стp. 230-233, Београд, 2002. 
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(6 бодова) 

5.8. Богнер, М., Добрњац, М.: Развијено ламинарно струјање у размењивачима 

топлоте, Процесна техника, BIBLID:0352- 678Х, 19:1, стр 56-58, Београд, 

2003. 

(6 бодова) 

5.9. Добрњац, М., Добрњац, C.: Повећање ефикасности размјењивача топлоте 

промјеном геометријских параметара, Научно-стручни часопис „Енергетске 

технологије“ Друштво за сунчеву енергију „Србија солар“, ISSN 1451-9070, 

стр. 48-51, Зрењанин, 2011. 

(6 бодова) 

5.10. Добрњац, М.: Одређивање коефицијента трења у недовољно дефинисаној 

прелазној области при струјању флуида у цијевима, Процесна техника, број 

1, ISSN 2217-2319, стр. 24-28, Београд, 2012. 

(6 бодова) 

6. Прегледни научни рад у часопису међународног значаја (члан 19, став 11) 

6.1. Dobrnjac, М.: Determination of friction coefficient in transition flow region for 

waterworks and pipelines calculation, Annals of Faculty Engineering Hunedoara – 

International Journal of Engineering, Tome X, Fascicule 3, ISSN 1584-2673, pp. 

137-142, Hunedoara, 2012. 

(10 бодова) 

7. Научни рад на скупу националног значаја, штампан у цјелини (члан 19, став 

17)  

Добрњац, М., Јосић, М.: Компактна топлинска станица за даљинско 

снабдијевање топлином индивидуалних објеката, VII савјетовање топлана 

Југославије, стр. 170-178. Марибор, 1990. 

(2 бода) 

Стевановић, Ж., Турањанин, В., Кадић, H., Добрњац, М.: Развој CAD/CFD модела 

за пројектовање малих индустријских пећи за домаћинство, Симпозијум 

„Електране 2004“, Друштво термичара Србије и Црне Горе, (CD), 2004. 

(2х0,75=1,5 бодова) 

 

Турањанин, В., Стевановић, Ж., Цветиновић, Д., Марковић, 3., Павловић, 3., 

Добрњац, М.: Експериментално испитивање и нумеричка симулација рада 

хладњака радног уља у ТЕ „Костолац“, Симпозијум „Електране 2004", 

Друштво термичара Србије и Црне Горе, (CD), 2004. 

(2х0,3=0,6 бодова) 

Добрњац, М., Турањанин, В., Илић, Г.: Нумеричка симулација преноса топлоте и 

пада притиска у каналима између паралелних профилисаних плоча, 36. 

међународни конгрес о грејању, хлађењу и климатизацији, Зборник радова, 

стр. 98-106, Београд, 2005. 

(2 бода) 
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Добрњац, М., Илић, Г., Стевановић, Ж., Турањанин, В.: Нумеричка симулација 

преношења топлоте и пада притиска у каналима између паралелних 

профилисаних плоча, 12. симпозијум термичара, (CD), Сокобања, 2005. 

(2х0,75=1,5 бодова) 

Добрњац, М., Добрњац, C.: Пробна производња етеричног уља методом парне 

дестилације из конопљике (Vitex agnuskastus) и лаванде (Lavandula officinalis), 

20. конгрес о процесној индустрији Процесинг 2007, (CD), Београд, 2007. 

(2 бода) 

Добрњац, М.: Соларни колектор са ламелним алуминијумским апсорбером, 

Научно - стручни скуп „Технолошке иновације генератор привредног 

развоја“, Зборник радова, ISBN 978-99955-629-0-8, стр.41-48, Бања Лука, 

2008. 

(2 бода) 

Добрњац, М.: Конструктивно рјешење соларног колектора са ламеластим 

алуминијумским апсорбером, Међународни симпозијум „Енергетска 

ефикасност 2008“, ISBN 978-86-87599-02-4, стр. 136-141,  Врњачка Бања, 

2008. 

(2 бода) 

Ћоћић, A., Добрњац, М., Лечић, М.: Примена слободног софтвера за прорачун 

водоводних мрежа, Proceedings of the 9th International Conference on 

Accomplishments in Electrical, Mechanical Engineering and Information 

Technology - DEMI 2009, ISBN: 978-99938-39-23-1, page 527-532, Banja Luka, 

2009. 

(2 бода) 

Добрњац, М., Ђурђевић, M., Добрњац, C.: Конструкционо рјешење измјењивача 

топлоте са завојним цијевима, Научно - стручни скуп „Технолошке 

иновације генератор привредног развоја“, Зборник радова, ISBN 978 99955-

629-4-6, стр. 279-288, Бања Лука, 2010.  

(2 бода) 

Латиновић, Т., Добрњац, М., Deconаu, S., Ђурђевић, М.: Основе пројектовања 

контролера за индустријске роботе, Научно - стручни скуп „Технолошке 

иновације генератор привредног развоја“, Зборник радова, ISBN 978 99955-

629-4-6, стр. 289-297, Бања Лука, 2010. 

(2х0,75=1,5 бодова) 

Vukić, M., Stefanović, V., Živković, P., Dobrnjac, M.: Experimental investigation of 

thermal and flow processes in shell and tube heat exchangers, Proceedings of the 

10th International Conference on Accomplishments in Electrical, Mechanical 

Engineering and Information Technology - DEMI 2011, ISBN 978-99938-39-36-1, 

str. 475-480, Banja Luka 2011. 

(2х0,75=1,5 бодова) 

Živković, P., Tomić, M., Ilić, G., Dobrnjac, M., Lazović, V.: Influence of traffic on air 

quality in Nis, Proceedings of the 10th International Conference on 

Accomplishments in Electrical, Mechanical Engineering and Information 
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Technology - DEMI 2011, ISBN 978-99938-39-36-1, str. 693-698, Banja Luka 

2011. 

(2х0,5=1 бод) 

Živković, P., Ilić, G., Dobrnjac, M., Tomić, M., Stevanović, Ž.: Wind potentials 

assessment in complex terrain, Proceedings of the 10th International Conference 

on Accomplishments in Electrical, Mechanical Engineering and Information 

Technology - DEMI 2011, ISBN 978-99938-39-36-1, стр. 561-566, Banja Luka 

2011. 

(2х0,5=1 бод) 

Буразер, Ј., Калабић, Д., Добрњац, М.: Избор прорачуна вертикалног 

пнеуматског транспорта прашинастог материјала, COMETа 2012, Прва 

међународна научна конференција, Универзитет у Источном Сарајеву, 

Зборник радова ISBN 978-99938-655-5-1, стр.431-434, Источно Сарајево, 

2012. 

(2 бода) 

Добрњац, М., Буразер, Ј., Добрњац, С.: Реконструкција система протока 

супстанце у парном дестилатору с циљем побољшања ефикасности 

процеса, Процесинг '12, Зборник радова-CD, Београд, 2012. 

(2 бода) 

Vukić, M., Janevski, J., Vučković, G., Dobrnjac, M.: Experimental investigation on 

drying kinetics of corn in packed and fluidized bed, Proceedings of the 11th 

International Conference on Accomplishments in Electrical, Mechanical 

Engineering and Information Technology - ДЕМИ 2013, ISBN 978-99938-39-46-

0, стр. 657-664, Бања Лука 2013. 

(2х0,75=1,5 бодова) 

 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора 

1. Оригинални научни рад у водећем научном часопису међународног значаја 

(члан 19, став 7) 

1.1. Dobrnjac, M., Latinović T., Dobrnjac, S., Živkovic P., Increasing the efficiency of 

solar thermal panels, Innovative Ideas in Science IIS2015, IOP Conference Series: 

Materials Science and Engineering 144 (2016) 012011, doi: 10.1088/1757-

899X/144/1/012011. 

Популарност соларних система гријања расте из више разлога. Ови системи 

су поуздани, прилагодљиви, не узрокују загађење јер се користи обновљива 

соларна енергија. На тржишту постоји много варијанти соларних система 

углавном израђених од бакарних цијеви, као основног елемента и апсорбера  

соларног зраченја, различитог квалитета апсорпцијске површине. Узимајући 

у обзир предности и недостатке постојећих рјешења, у циљу повећања 

ефикасности и побољшања дизајна соларне плоче, урађено је иновативно 

рјешење. Овај нови соларни панел представља везу атрактивног дизајна и 

https://doi.org/10.1088/1757-899X/144/1/012011
https://doi.org/10.1088/1757-899X/144/1/012011
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кориштења одговарајућих конструктивних материјала са посебним 

геометријским облицима. Хидрауличка и термотехничка испитивања 

изведена на овом панелу показала су високу хидрауличку и конструкцијску 

стабилност. У будућности ће се вршити даљи развој овог соларног панела 

како би се побољшали неки, током испитивања, уочени недостаци. 

Рад не припада предметној научној области.                                   (0 бодова) 

1.2. Dobrnjac M., Živković P., Babić V., The possibility of developing hybrid PV/T 

solar system, Innovative Ideas in Science 2016, IOP Conf. Series: Material Science 

and Engineering 200 (2017) 012040 doi: 10.1088/1757-899X/200/1/012040 

Алтернативно и економично рјешење за развој интегрисаног PV система је 

кориштење хибридног фотонапонско/термалног (PV/Т) соларног система. 

Температура PV модула повећава се због апсорбоване сунчеве радијације 

која се не претвара у електричну енергију, изазивајући смањење њихове 

ефикасности. У хибридним PV/Т соларним системима редукција 

температуре PV модула се може комбиновати са корисним загријавањем 

флуида. У овом раду представљена је могућност развоја новог хибридног 

PV/Т соларног система. Хибридни PV/Т систем може да обезбиједи 

електричну и топлотну енергију, чиме се постиже већа стопа конверзије 

енергије апсорбованог сунчевог зрачења. Израдили смо PV/Т прототип који 

се састоји од комерцијалног PV модула и термалног панела са нашим 

оригиналним рјешењем алуминијумских апсорбера са посебним 

геометријским облицима. Главне предности нашег комбинованог PV/Т 

система су: одвођење топлоте са PV панела и тиме продужавање 

животног вијека фотонапонских ћелија; вишак топлоте одведен из зоне PV 

површине, искориштен је за загријавање течности у термалном дијелу 

панела; могућност употребе на крову и фасади објекта због мање тежине 

Al, као основног матерујала за израду соларног колектора. 

(12 бодова) 

1.3. Dobrnjac S., Dobrnjac M., Penavin Skundric J., Vasiljevic Lj., Blagojevic S., 

Sandic Z., Possibility for Removing Products of Thermal Degradation of Edible 

Oil by Natural Aluminosilicates, Experimental and Numerical Investigations in 

Material Science and Engineering CNNTech 2018, ISBN 978-3-319-99619-6, pp 

59-71, Springer 2019, doi: 10.1007/978-3-319-99620-2_5 

Свакодневна припрема хране често укључује термичку обраду на биљном 

уљу, гдје загријавање на температурама већим од 110°С мијења квалитет 

уља због различитих хемијских реакција. У овом раду је испитиван степен 

термичке разградње јестивог уља при загријавању уља на температури која 

варира од 110 до 190°С током 10 и 30 минута. Величина која упућује на 

квалитет јестивог уља је садржај слободних масних киселина (FFA) који се 

повећава како температура расте, због хидролизе. Уклањањем производа 

термичке разградње употријебљеног јестивог уља било би могуће 

продужити вријеме кориштења уља у друге корисне сврхе, чиме би се 

пролонгирало његово коначно одлагање као отпада, што је у складу са 

захтјевима заштите животне средине . У складу с тим истражена је 

могућност адсорпције FFA на природним алуминосиликатима. Добивени 

резултати показују пад садржаја FFA од 72 до 80%, зависно од времена 

загријавања и врсте употријебљеног адсорбенса. Даља истраживања треба 
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наставити са регенерацијом употријебљеног јестивог уља испитивањем 

других параметара квалитета, као и примјеном других адсорбенаса. 

Рад не припада предметној научној области.                                   (0 бодова) 

2. Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја (Члан 19, 

став 8) 

2.1. Ayed S., Jovanović M., Ilić G., Živkovic P., Vukić M., Dobrnjac M., Klječanin S., 

Experimental study of temperature distribution for turbulent Rayleigh–Bénard 

convection in a rectangular tank, Annals of Faculty Engineering Hunedoara – 

International Journal of Engineering, Tome XII [2014], Fascicule 1, ISSN 1584-

2665, pp. 117-120, 2014. 

У раду је испитивана расподјела температуре при мјерењима која су 

изведена у правоуглом резервоару пропорција 4х2х1, користећи различите 

радне флуиде. Експериментални уређај је тако подешен да буде што ближе 

стварном резервоару за гориво изложеном сунчевом зрачењу, уграђеном у 

крилу авиона. Мјерења су вршена на петнаест различитих локација на 

предњој страни резервоара. Као сонде су кориштени ПТ100 елементи. Да би 

се добила што равномјернија температура кориштено је дупло дно, са 

водом као медијумом за добијање константне површинске температуре. 

Резултати су поређени са онима добијеним IR камером. 

Рад већ вреднован приликом избора за ужу научну област Термотехника. 

                                  (0 бодова) 

2.2. Živkovic P., Tomic M., Petkovic D., Ćiric I., Dobrnjac M., Stefanovic V., 

Stevanovic Ž., Wind energy potentials of Vlasina region, Acta Technica 

Corviniensis Bulettin of Engineering, Tome XII [2014], Fascicule 2, ISSN 2067-

3809, pp. 145-148, 2014. 

У раду је испитивано обезбјеђење прихватљивих локација што је један од 

главних задатака за постављање вјетротурбина. Разматрана је процјена 

потенцијала вјетра у Власинском региону, углавном на планинама Стрешер 

и Бесна кобила. Коначно је прихваћена 231 локација, што покрива већину 

подручја јужно од Власинског језера, до граница са Македонијом и 

Бугарском. Процјене су добијене коришћењем WAsP софтвера за симулацију. 

Коначни резултати су поређени углавном према подацима о квалитету и 

квантитету вјетра и капацитету. У раду је урађена и економска анализа 

прихватљивости инсталирања вјетротурбина. 

Рад већ вреднован приликом избора за ужу научну област Термотехника. 

                                  (0 бодова) 

2.3. Burazer J., Lečić M., Dobrnjac M., Parametric analysis of vertical pneumatic 

conveying system performance, Annals of Faculty Engineering Hunedoara – 

International Journal of Engineering, Tome XII [2014], Fascicule 4, ISSN 1584-

2673, pp. 23-28, 2014. 

Једна од најчешћих врста транспорта материјала у различитим гранама 

индустрије је пнеуматски транспорт. Постоје различити начини прорачуна 

ове врсте транспорта. У једној врсти овог прорачуна разлика настаје из 

чињенице да се ваздух којим се материјал транспортује може третирати 

као стишљиви или нестишљиви. Ова врста прорачуна је предмет овог рада, 
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као и утицаји да физичка својства транспортованог материјала и својства 

самог вертикалног ваздушног подизања имају пад притиска који настаје у 

процесу транспорта. Прорачун пада притиска, као и потребне вриједности 

брзине, са комбинацијом коефицијената трења су анализирани. 

(10 бодова) 

2.4. Dimitrijević D., Tomić M., Živković P., Stojiljković M., Dobrnjac M., Thermal 

Characteristics and Potential for Retrofit by Using Green Vegetated Roofs, Annals 

of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, Tome 

XIV [2016], Fascicule 1, ISSN 1584-2665, pp. 41-44, 2016. 

У раду је испитано како одржива пракса стратегије зелених кровова 

обезбеђује топлотну удобност за кориснике, али и смањује потрошњу 

енергије у зградама, те даје додатну естетску вриједност за окружење. У 

задње вријеме значајан је развој у пројектовању и изградњи изолационих 

елемената зграде при чему се посебно наглашавају зелени кровови. Они 

обезбјеђују предности за околину, штитећи зграде од соларних зрачења и 

колебања температуре, а поред тога смањењују потрошњу енергије зграде 

јер представљају директну сјенку. Пошто је већина постојећих зграда 

изграђена прије доношења прописа који захтијевају виши ниво изолације, то 

ће старије, неизоловане зграде имати највише користи од постављања 

зеленог крова. Овај рад разматра актуелну литературу и упоређује 

резултате, у зависности од врсте зеленог крова и климе, ради разматрања 

предности које се постижу постављањем зелених кровова, на основу реалне 

економске примјене.  

Рад већ вреднован приликом избора за ужу научну област Термотехника. 

                                  (0 бодова) 

2.5. Ayed S., Jovanović M., Tomić M., Ilić G., Živkovic P., Vukić M., Dobrnjac M., 

Instability of Rayleigh-Bernard convection affected by inclined wall temperature 

variation, Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of 

Engineering, Tome XIV [2016], Fascicule 2, ISSN 1584-2665, pp. 165-168, 2016. 

У раду је урађена директна нумеричка симулација пуне Navier-Stokes 

једначине вртложног тока за случај нагнутог слоја флуида са приказаном 

температуром модулације на горњој плочи. Флуид протиче између 

паралелних плоча нагнутих под одређеним углом у односу на хоризонталну 

раван. Доња страна вискозног слоја флуида је константне температуре 

површине. Пoштo је температура горње плоче виша од доње плоче, 

Rayleigh-Benard конвекција је усмјерена углавном према горњој зони. 

Испитивана је стабилност ове конвекције за воду као радни флуид. 

Резултати директне нумеричке симулације су приказани за област 

температуре, вртложења, функције тока и брзине. 

Рад већ вреднован приликом избора за ужу научну област Термотехника. 

                                  (0 бодова) 

2.6. Tomić M., Živković P., Vukić M., Dobrnjac M., Dimitrijević D., A numerical 

study of perforated plate local heat transfer coefficient, Acta Technica 

Corviniensis Bulettin of Engineering, Tome IX [2016], Fascicule 2, ISSN 2067-

3809, pp. 53-56, 2016. 
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У раду је испитиван развој различитих врста површина плоча измјењивача 

топлоте ради повећања компактности и повећања степена преноса 

топлоте, а међу њима и перфориранних плоча. Измјењивачи топлоте са 

перфорираним плочама се састоје од низа перфорираних плоча које су 

одвојене одстојницима. Рад истражује карактеристике локалног преноса 

топлоте протока кроз перфориране плоче 2 мм у пречнику, са односом 1 

дужине према пречнику рупе и порозности 25,6%. Извршене су нумеричке 

симулације за одређивање локалног преноса топлоте. Reynolds–ов број се 

кретао у распону од 80 до 300. Резултати предвиђања средњег Nusselt-овог 

броја су поређени са повезаним експерименталним корелацијама. 

Експериментални резултати су се сложили квалитативно са резултатима 

добијеним примјеном CFD. 

Рад већ вреднован приликом избора за ужу научну област Термотехника. 

                                  (0 бодова) 

2.7. Dobrnjac M., Živkovic P., Kecman I., Hydraulic and Thermotechnical 

Measurements to Determine the Efficiency of an Innovative Solar Thermal 

Collector, International Scientific Journal „Industry 4.0“, Year II, Issue 2, ISSN 

2543-8582. pp. 71-72, 2017. 

На тржишту постоји много варијанти соларних колектора са њиховим 

предностима и недостацима. Иновативно рјешење соларног термалног 

колектора је урађено да би се повећала ефикасност и побољшао дизајн. Ново 

конструктивно рјешење представља добру комбинацију атрактивног 

дизајна и одговарајућих конструктивних материјала са посебним 

геометријским облицима. Хидрауличка и термотехничка испитивања овог 

колектора су показала високу хидрауличку и структурну стабилност. Главни 

недостатак је селективни електрохемијски премаз и даљи развој соларног 

колектора ће бити у циљу побољшања уочених недостатака. 

Рад не припада предметној научној области.                                   (0 бодова) 

2.8. Dimitrijevic D., Živkovic P., Dobrnjac M., Noise Pollution Reduction and Control 

Provided by Green Living Systems in Urban Areas, International Scientific Journal 

„Industry 4.0“, Year V, Issue 3, ISSN 2543-8582. pp. 133-136, 2017. 

Примјена зелених животних система, озелењавање хоризонталних површина 

са интензивним и опсежним зеленим крововима или коришћење вегетације у 

вертикалним системима озелењавања фасада је стратегија која пружа 

еколошке, економске и социјалне користи и одрживо је рјешење за 

побољшање еколошке равнотеже градова. Притом се ограничавају главни 

негативни ефекти урбанизације пружајући бољи комфор на нивоу зграда, 

као и на нивоу урбане средине. Различитим студијама је испитивана 

могућност и потенцијал обезбјеђења спољне и унутрашње звучне изолације 

због велике масе и апсорпционе површине, као и смањење и контрола 

загађења буком у урбаним срединама. Постоји неколико ситуација гдје 

смањење буке апсорпцијом звука преко зелених живих система треба 

сматрати важним, попут зграда у близини путева, жељезница или извора 

буке ваздушног саобраћаја. Конфигурације система, дебљина супстрата и 

вегетацијски слој важни су фактори који утичу на својства апсорпције 

звука и ширења звука ових система. Овај рад представља налазе различитих 

истраживачких услова и приступа како би се истражила важност зелених 



13 

 

живих система с обзиром на утицај на ублажавање буке и акустичну 

естетику околине. 

Рад не припада предметној научној области.                                   (0 бодова) 

2.9. Dobrnjac M., Hodzic A., Dobrnjac S., Dobrnjac D., The New Solution of the 

Substance Flow System in the Steam Distillation Process of Essential Oil,  

International Scientific Journal „Industry 4.0“, Year V, Issue 3, ISSN 2543-8582. 

pp. 153-155, 2017. 

Парна дестилација је најчешћа метода за производњу етеричног уља из 

свјежих љековитих и ароматичних биљака. Овај рад упоређује постојеће са 

иновативним рјешењем система за проток супстанци који се користе за 

производњу етеричних уља из биомасе лаванде, смреке, смиља, камилице 

итд. Да би се побољшала ефикасност процеса дестилације, као и квалитет 

екстракованих етеричних уља, реконструисан је најчешће коришћен систем 

протока супстанци. Постојеће рјешење дестилационе опреме побољшано је 

са двије иновације. Прва се односи на довод паре са горње стране у 

дестилациону јединицу, а друга је техничко рјешење кондензатора. Нова 

дестилациона опрема произведена је у домаћој компанији, а анализа 

произведених етеричних уља смиља је упоређена са уљем произведеним 

класичним поступком дестилације. Анализа је показала побољшање 

квалитета етеричног уља произведеног на новој јединици за дестилацију. 

Рад не припада предметној научној области.                                   (0 бодова) 

2.10. Živković P., Tomić M., Dimitrijević D., Kecman I., Dobrnjac M., Influence of the 

changing local climate on wind potentials of mount Kopaonik, FACTA 

UNIVERSITATIS Series: Mechanical Engineering Vol. 15, No 3, 2017, pp. 507 – 

516 doi: 10.22190/FUME170920028Z, 2017. 

Одабир прихватљивих локација један је од главних задатака за постављање 

вјетро турбине. Економски фактори су обично врло ограничавајући. 

Потребне су веома темељне анализе да би се осигурала финализација 

пројекта. Ипак, чак и након свих урађених корака, могу се појавити неки 

проблеми. Један од њих је право стање вјетрова у такозваном 

климатолошком периоду. Овај рад фокусира се на утицаје промјене вјетрова 

након прелиминарних процјена. Процјене су добијене употребом софтвера за 

симулацију WAsP. Резултати се упоређују у погледу података о квалитету и 

количину вјетра, као и фактора капацитета. Након тога се ради економска 

анализа. 

(10х0,5=5 бодова) 

2.11. Dimitrijevic D., Živkovic P., Brankovic J., Dobrnjac M., Stevanovic Ž., Air 

pollution removal and control by green living roof systems, Acta Technica 

Corviniensis Bulettin of Engineering, Tome XI [2018], Fascicule 1, ISSN 2067-

3809, pp. 47-50, 2018. 

Градови су отворени и динамични урбани екосистеми, који троше, 

трансформишу и ослобађају материју и енергију. Подизањем зграда се 

мијења проток енергије и материје кроз урбане екосистеме, стварајући 

више проблема у заштити животне средине. Ти проблеми се појачавају 

транспортним и производним системима, који негативно утичу на 

елементе екосистема. Загађење ваздуха у урбаном окружењу, као један од 
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проблема, представља велику опасност за здравље људи. Конвенционални 

програми управљања загађивањем ваздуха усмјерени су на контролу извора 

загађивача ваздуха, али се не баве загађивачима који су већ у ваздуху. 

Стратегија имплементације зеленог крова иновативни је приступ који се 

може усвојити ради уклањања постојећег загађења ваздуха, чиме се смањују 

концентрације загађења ваздуха на прихватљив ниво, јер вегетација игра 

важну улогу у санирању загађења.  

Зелени кров се може користити за надопуну кориштења градског дрвећа у 

контроли загађења ваздуха, посебно у ситуацијама када земљиште није на 

располагању. Овај рад упоређује резултате из различитих услова 

истраживања и приступа, како би се истражила важна улога коју зелени 

живи кровови могу играти у густим градским областима, углавном с 

обзиром на утицај на квалитет ваздуха. Ниво загађења, врста зеленог крова 

који је укључен у истраживањима и различити избор материјала, како за 

биљке тако и за тло, имају у виду утицај на перформансе материјала 

зеленог крова, као пасивног природног система филтрације ваздуха. 

Рад не припада предметној научној области.                                   (0 бодова) 

2.12. Ayed S, Živkovic P., Tomic M., Dobrnjac M., Brankovic J., Ilic G., Experimental 

study Rayleigh–Bénard convection in a rectangular motor oil tank, Annals of 

Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, Tome XVI 

[2018], Fascicule 2, ISSN 1584-2665, pp. 113-116, 2018. 

Мјерења расподјеле температуре изведена су у правоугаоном резервоару са 

односom димензиja 4х2х1, користећи моторно уље као радну течност. 

Експериментална поставка подешена је тако да буде што ближа стварним 

резервоарима горива који су изложени сунчевом зрачењу, као у крилима 

авиона. Мјерења су извршена на петнаест различитих положаја на лицима 

цистерне - узорака. Користе се елементи сонде ПТ100. Да би се постигла 

што уједначенија температура, употребљава се дупло дно, са водом као 

медијумом за постизање константне површинске температуре. Резултати 

се упоређују са онима добијеним IR камером. 

(10х0,3=3 бода) 

2.13. Serafimov, M., Ilic, G., Dobrnjac, M., Mojsovski, F., Shesho I., Energy efficiency 

of buildings review in 2016, Annals of Faculty Engineering Hunedoara – 

International Journal of Engineering, Tome XVI [2018], Fascicule 3, ISSN 1584-

2665, pp. 133-142, 2018. 

У раду је представљен преглед прописа о енергетској ефикасности у 

изградњи објеката. Директива о енергетској ефикасности зграда (EPBD) је 

главни законодавни инструмент Европске уније чији је циљ промоција 

побољшања енергетских перформанси зграда унутар Заједнице. Директива 

је инспирисана Кјото протоколом који обавезује ЕУ и све њене чланице 

постављањем обавезујућег нивоа смањења емисије. Прва верзија EPBD 

(Директива 2002/91/ЕС), одобрена је 16. децембра 2002. године, а ступила је 

на снагу 4. јануара 2003. године. Директивом се тражи да државе чланице 

појачају грађевинске прописе и уведу енергетске цертификате (EPCS). 

Директива 2002/91/ЕС касније је замијењена такозваним „преобликованим 

EPBD“, која је одобрена 19. маја 2010. Ова верзија EPBD-а проширила је 

фокус на нулте-енергетске зграде (NZEB), са оптималним нивоима и 
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минималним захтјевима за енергетском ефикасношћу и побољшање 

политике. 2016. је важна година за енергетско законодавство о 

ефикасности на нивоу ЕУ, са предстојећим ревизијама EPBD и Директиве о 

енергетској ефикасности (EED). 30. новембра 2016. објављен је пакет 

„Чиста енергија за све Европљане“, познат и као „зимски пакет“. Са 

одговарајућим оквиром, зграде би могле да играју централну улогу у 

трансформацији енергетског система ЕУ. Паришки споразум пружа 

заједнички оквир у који се позивају поједине земље да дефинишу национално 

утврђене доприносе (НДЦ), узимајући у обзир укупни циљ Оквирне конвенције 

о климатским промјенама УН-а. 

Рад не припада предметној научној области.                                   (0 бодова) 

2.14. Živković, P., Tomić, M., Dimitrijević Jovanović, D., Petković, D., Janevski, J., 

Dobrnjac, M., Wind energy in Jablanica-Toplica region of South Serbia, Acta 

Technica, Conveniences Bulettin of Engineering, Tome XI [2018], Fascicule 4, 

ISSN 2067-3809, pp. 43-46, 2018. 

Добијање свих прихватљивих локација један је од главних задатака за 

постављање вјетротурбина. Потребне су врло темељне анализе како би се 

осигурала финализација пројекта. Међутим, економски фактори су обично 

врло ограничавајући. Једна од могућности за повећање ефикасности 

вјетроелектране је смањење транспортних губитака, као и почетна 

инвестиција, коришћењем произведене енергије, што је могуће ближе мјесту 

производње. Овај рад фокусира се на могућности коришћења 

вјетроенергетских потенцијала планине Радан у Лесковцу, смјештеном 

између области Јабланице и Топлице у јужној Србији. Процјене су добијене 

помоћу софтвера за симулацију WASP.  Резултати се упоређују у погледу 

података о квалитету и количинi вјетра, као и фактору капацитета. На 

крају, урађена је економска анализа прихватљивости уградње 

ветротурбина. 

(10х0,3=3 бода) 

3. Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја (члан 19, 

став 9) 

3.1. Добрњац М., Васиљевић Љ., Добрњац С., Селинић Д., Техничка побољшања 

на дестилационој линији за производњу етеричних уља на примјеру 

дестилације смиља, Процесна техника, BIBLID: 0352-678X, (12) 3-4, стр. 24-

27, Бајина Башта, 2018. 

Парна дестилација представља најчешће кориштен метод производње 

етеричног уља из љековитог и ароматичног биља. То је изузетно захтјеван и 

осјетљив процес, гдје квалитет опреме за дестилацију и параметри режима 

рада имају веома важну улогу. На основу дугогодишњег искуства у 

пројектовању и производњи опреме за дестилацију урађено је низ 

побољшања у циљу добијања одговарајућих количина етеричног уља бољег 

квалитета. Примијењена су нова рјешења система за затварање и 

заптивање дестилационе посуде, приступне платформе за манипулацију 

током производње, кондензатора, процеса раздвајања у флорентинској 

посуди и дигиталне контроле температуре паре. Произведена је опрема 

према новом техничком рјешењу и извршена анализа добијеног етеричног 

уља смиља (Helichrysum italicum). Анализа хемијског састава етеричног уља 
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смиља показује да су кључне компоненте значајне за квалитет и 

дјелотворност етеричног уља (α-pinene, β-pinene, nerol, neryl acetate, neryl 

propionate,...) израженије у узорку уља произведеног у новом дестилатору. 

Рад не припада предметној научној области.                                   (0 бодова) 

 

4. Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини 

(Члан 19., став 15) 

4.1. Kozić Đ., Dobrnjac M., Development of solar collectors regarding efficiency 

increasing and the price decreasing, 6th International Conference on Sustainable 

Energy & Environmental Protection SEEP 2013, ISBN 978-961-248-379-1, pp. 

296-301, Maribor 2013. 

У раду је разматран значај развоја соларних колектора у смислу повећања 

њихове ефикасности и смањења цијене. Закључено је да постоји на 

располагању простор за нови дизајн равних плочастих колектора. Описано је 

конструктивно рјешење једног соларног колектора направљеног од низа 

алуминијумских ламела постављених у алуминијумску термоизоловану 

кутију. Облик и профил ламеле чине абсорбер колектора оригиналним, а 

његов дизајн има низ предности у односу на уобичајена техничка рјешења. 

Учињен је значајан напор да се пронађе одговарајући геометријски профил 

ребрасте ламеле, која би испуњавала све услове, од пројектовања, 

производње и монтаже, као и топлотних карактеристика. Апсорпциона 

површина је урађена посебним поступком електрохемијске заштите, те је 

на тај начин добијена квалитетна селективна површина апсорбера. 

Рад већ вреднован приликом избора за ужу научну област Термотехника. 

                                  (0 бодова) 

4.2. Tomić M., Živković P., Vukić M., Dobrnjac M., Ilić G., Matrix heat exchangers 

and their application, 11th International Conference on Accomplishments in 

Electrical, Mechanical Engineering and Information Technology, ISBN 978-

99938-39-46-0, pp 693-702, Banja Luka 2013. 

Матрикс измјењивачи топлоте, познати као перфорирани плочасти 

измјењивачи топлоте, који су изумљени 1940.-тих година, налазе све већу 

примјену у процесу хлађења. Представљају ефикасне уређаје за пренос 

топлоте, због њиховог високог односа површине наспрам запремине. 

Механизам процеса преноса топлоте у матрикс измјењивачу топлоте је 

веома сложен. Постоје два пута преноса топлоте: један дуж перфорираних 

плоча, и други преко одстојних плоча, као и три конвекционе површине: 

предње плоче, плоче са стране и унутрашње површине зида сваке 

перфорације. Изведено је много корелација Nusselt броја, коефицијента 

прелаза топлоте и фактора трења у зависности од Reynolds броја, и 

геометрије матрикс измјењивача топлоте (дебљина плоче, дебљина 

одстојника, порозност, перфорације итд). 

Рад већ вреднован приликом избора за ужу научну област Термотехника. 

                                  (0 бодова) 

4.3. Milić D., Stijačić S., Golubović D., Simić S., Dobrnjac M., Drakulić Đ., Improving 

the water cooling in cooling towers by changing the parameters of water and air, 
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IV International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 

2014, ISBN 978-86-7672-234-1, pp 75-82, Zrenjanin, Serbia, 2014. 

Овај рад показује зависности коефицијента А температуре хладне воде, 

висине пуњења hp, и ваздушног броја λ за различите вриједности 

температуре влажног термометра и различите ширине расхладног 

простора у расхладним торњевима. Такође су приказане основне 

карактеристике пуњења, као и основни технолошки прорачун расхладних 

торњева. За потребе анализе једнодимензионог модела са супротносмјерним 

хлађењем расхладног торња примијењена је основна једначина по Меркел-у. 

Рад већ вреднован приликом избора за ужу научну област Термотехника. 

                                  (0 бодова) 

4.4. Стијачић С., Милић Д., Голубовић Д., Стијачић Н., Симић С., Добрњац М., 

Криве неравномјерности дистрибуције воде у влажним расхладним 

торњевима, 27. Међународни конгрес о процесном инжењерству 

ПРОЦЕСИНГ '14, ISBN 978-86-7672-234-1, пп 75-82, Зрењанин, Србија, 2014. 

У раду је анализиран утицај дистрибуције воде на интензитет хлађења воде 

у влажним расхладним торњевима. Представљене су основне 

карактеристике система локалне и глобалне дистрибуције. Посебно је 

истакнут утицај карактеристика млазнице на униформну дистрибуцију 

воде преко површине испуне и на укупни топлотни капацитет система. На 

примјеру расхладног торња приказане су основне карактеристике 

дистрибутера воде и резултати провјере расхладног учинка влажног 

расхладног торња. Такође, представљене су криве хлађења у зависности од 

степена неравномјерности дистрибуције воде и пречника млазнице. 

(5х0,3=1,5 бодова) 

4.5. Стијачић С., Милић Д., Голубовић Д., Стијачић Н., Симић С., Добрњац М., 

Хидраулички прорачун система за дистрибуцију воде у влажним расхладним 

торњевима, 2. Међународна научна конференција COMETА 2014, ISBN 978-

99976-623-1-6 COBISS.RS-ID4642584, пп 281-288, Источно Сарајево - 

Јахорина, 2014. 

У раду је представљена основа хидрауличког прорачуна система за 

дистрибуцију воде у влажним расхладним торњевима. На примјеру 

радијалног типа система дистрибуције воде под притиском, извршен је 

прорачун радних и магистралних цјевовода. Топла вода се доводи у 

централни дистрибутер. Глобална дистрибуција воде изводи се системом 

цијеви а локална дистрибуција системом млазница. Као крајњи циљ овог 

прорачуна одређен је коефицијент неравномјерности дистрибуције воде. 

Такође, приказана је његова зависност од вриједности пречника радног и 

магистралног цјевовода. 

(5х0,3=1,5 бодова) 

4.6. Čavić, V., Dobrnjac M., Lečić, M., Burazer, J., Possibilities for vacuum pneumatic 

transport application in breweries, DEMI 2015, 12th International Conference on 

Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information 

Technology, ISBN 978-99938-39-53-8, COBISS.RS-ID 5049624, pp 529-533, 

Banja Luka 2015. 
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Процес производње пива захтијева транспорт сировина (јечменог слада и 

јечма). Овај пренос се обавља пнеуматски. Рад се бави актуелном 

проблематиком повећања капацитета производње пива, што доводи до 

повећања потребне количине сировине коју треба транспортовати. У том 

смислу, овај рад се бави пројектовањем новог цјевоводног система за 

дозирање и нове вакуумске дуваљке који би могли задовољити захтјеве у 

погледу протока ваздуха. Предвиђена је регулација вакуумске дуваљке на 

бази пада притиска у цјевоводима. Скренута је пажња на детаље у вези 

вакуумског пнеуматског система транспорта: (1) критичне вриједности 

брзина у цјевоводима, које су врло важне због могућег оштећења материјала 

који се транспортује, (2) граничне концентрације материјала 

транспортованог ваздухом. 

(5х0,75=3,75 бодова) 

4.7. Jarić M., Dobrnjac M., Budimir N., Bajc T., Cost Analysis of Shell and Tube Heat 

Exchangers with Concentric Helical Tube Coils, 6th International Symposium on 

Industrial Engineering, ISBN 978-86-7083-864-2, COBISS.SR-ID 217321228, pp 

195-199, Belgrade 2015. 

У раду су разматрани трошкови израде класичних цијевних измјењивача 

топлоте у односу на измјењиваче топлоте са концентричним хеликоидним 

намотајима. Најчешће кориштене релације за прорачун цијена цијевних 

измјењивача које се могу наћи у литератури су тестиране подацима са 

тржишта ради поређене су и пронађена су значајна одступања. На основу 

истраживања је одређен нови израз за процјену цијене коштања 

измјењивача топлоте са концентричним спиралним намотајима (са 

цијевним плаштом од угљеничног челика и бакарним спиралним цијевима). 

Рад већ вреднован приликом избора за ужу научну област Термотехника. 

                                  (0 бодова) 

4.8. Добрњац С., Моћић М., Добрњац М., Савремени принцип уклањања 

полиуретанске прашине, Међународна конференција о друштвеном и 

технолошком развоју 2015, Универзитет ПИМ, UDK 504.3.054:621.928.9, пп 

92-95, Бања Лука, 2015.  

При производњи калупа за ортопедска помагала врши се аутоматизована 

обрада полиуретана, при чему се генерише велика количина полиуретанске 

прашине. Ова прашина осим што је веома запаљива, негативно утиче на 

радно окружење и животну средину. Поред тога, одстрањивање 

полиуретанске прашине је неопходно због процеса израде, као и квалитета 

ортопедских помагала. У раду је приказано пројектовање и израда 

отпрашивача, са циљем да се добије функционално, ефикасно и безбједно 

рјешење, које ће испунити захтјеве и корисника и произвођача опреме за 

израду помагала, као и све сигурносне, и прописе о заштити животне 

средине. Посебна пажња посвећена је аутоматизацији самог процеса 

отпрашивања. На овај начин добијају се квалитетнија ортопедска 

помагала, са краћим временом израде, нижом цијеном и много удобнија за 

кориснике.  

(5 бодова) 
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4.9. Kecman I., Dobrnjac M., Stevanovic V., Lecic M., Two-phase flow analysis in 

spiral evaporator tube of steam generator, 13th International Conference on 

Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering, ISBN 978-99938-39-

53-8, COBISS.RS-ID 5049624, pp 297-303, Banja Luka 2017. 

Циљ овог рада је анализа једнодимензионалног, стационарног двофазног 

тока течне и парне фазе. У првом дијелу прорачуна параметри воде, паре и 

двофазне смјесе добијени су нумеричким рјешавањем једначина масе, 

момента и енергетске равнотеже за једнодимензионални једнофазни или 

двофазни комресибилни флуид. Примјеном „дво-флуидног“ модела, 

рјешавањем једначина равнотеже за сваку фазу и коришћењем одговарајуће 

конститутивне корелације добијени су параметри воде и паре, као и волумни 

удио воде и паре. Једначине равнотеже су ријешене методом Runge-Kutta, 

након што су трансформисане из парцијалних диференцијалних једначина у 

обичне диференцијалне једначине. У прорачуну су узете у обзир промјене 

густине усљед загријавања дуж канала испаривача уз претпоставку да се 

вода загријава равномјерним топлотним током, током цијеле дужине.  

(5х0,75=3,75 бодова) 

4.10. Добрњац M., Грујић Р, Драгојевић Д., Марковић М., Топлотни и материјални 

биланс процеса сушења у тунелској сушари, 4. међународна научна 

конференција ”Примијењене технологије у машинском инжењерству” 

COMETa 2018, ISBN 978-99976-719-4-3, COBISS.RS-ID 7818520, pp 525-533, 

Источно Сарајево - Јахорина 2018. 

Сушење је једна од најважнијих операција у прехрамбеној и процесној 

индустрији, прије свега због одржања квалитета намирница намијењених за 

чување и кориштење у дужем временском периоду. Процес сушења се, због 

тога оправдано користи свугдје гдје је то могуће; сушење воћа, поврћа, 

гљива, љековитог биља, итд. У раду су на примјеру тунелске сушаре 

приказани прорачуни топлотног и материјалног биланса сушаре. Такве 

врсте прорачуна, са добијеним експерименталним подацима, дају основ за 

конструктивно унапређење и модернизацију тунелских сушара. То у 

коначници доводи до најбољих техничко-економских показатеља не само 

процеса сушења, него и комплетне прераде дате сировине. 

Рад не припада предметној научној области.                                   (0 бодова) 

4.11. Коруга Н., Добрњац М., Соларни систем у комбинацији са котлом на 

пиролизу у систему топлотног снабдијевања објекта, Зборник радова са 4. 

међународне научне конференције ”Примијењене технологије у машинском 

инжењерству” COMETa2018, ISBN 978-99976-719-4-3, COBISS.RS-ID 

7818520, pp 518-524, Источно Сарајево - Јахорина 2018. 

Потребе за енергијом у свијету из дана у дан расту, а залихе 

конвенционалних горива су све мање. Обновљиви извори енергије као и 

технологије сагоријевања са вишим степеном искориштења добивају на 

значају. Пиролиза и соларна енергија  иду у прилог тим чињеницама и 

захтијевају посебно разматрање. Овај рад даје увид у гријање стамбеног 

објекта пиролитичким котлом и соларним системом као допунским, чиме су 

постигнути ефекти не само са економског, него и са еколошког 

становишта. Котлови на пиролизу имају већи степен искоришћења при 

сагоријевању биомасе, па су и продукти сагоријевања еколошки 
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прихватљивији у односу на класичне колтове, на тај начин тежи се 

економски и еколошки одрживој згради. 

Рад не припада предметној научној области.                                   (0 бодова) 

4.12. Добрњац М., Коруга Н., Добрњац С., Котао на дрва – пиролиза, 

гасификација, сагоријевање, 32. Међународни конгрес о процесној 

индустрији ПРОЦЕСИНГ '19, ISBN 978-86-81505-94-6, COBISS.SR-ID 

277467660, пп 177-182, Београд 2019. 

Посљедњих година повећан је интерес за производњом енергије из 

обновљивих извора. Разлог је, не само ограниченост ресурса необновљивих 

извора, него и појава све већих проблема везаних  за заштиту животне 

средине. Босна и Херцеговина располаже знатним количинама биомасе која 

може бити кориштена за добијање енергије у различитим системима, 

попут конвенционалних котловских, когенерацијских и сл. Најчешће сусретан 

начин добијања топлотне енергије је у класичним котловима. У односу на 

процес сагоријевања у класичном котлу, процеси пиролизе и гасификације 

представљају флексибилније и ефикасније процесе термичке конверзије 

хемијске енергије биомасе у топлотну енергију. Анализирани су процеси 

пиролизе и гасификације као и разлике између  брзе и споре пиролизе у 

пиролитичком котлу. Варирањем  брзине загријавања, температуре, 

времена задржавања и других радних услова могуће је утицати на 

ефикасност процеса. 

(5 бодова) 

4.13. Добрњац М., Ракуљ С., Анализа и избор пнеуматског транспорта у оквиру 

линије за производњу креча у праху, VIII Међународна конференција о 

друштвеном и технолошком развоју, Универзитет ПИМ, ISBN 978-99955-40-

44-9, COBISS.RS-ID 8568856, пп 373-380, Требиње, 2019. 

У овом раду је разматран избор технички најповољнијег начина транспорта 

креча у праху у оквиру постојећег постројења у фабрици креча. Са линије 

производње, кречни прах је потребно транспортовати до силоса за 

складиштење у оквиру фабрике. Од више анализираних технички могућих 

варијанти, изабран је летећ пнеуматски транспорт као најповољнија 

варијанта у оквиру постојећег технолошког процеса производње креча у 

праху. На основу задатог капацитета транспорта урађен је прорачун пада 

притиска у транспортном цјевоводу, а затим, одабир инсталације и опреме. 

Извршена је техничко технолошка анализа транспортног система. 

(5 бодова) 

5. Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику 

извода радова (члан 19, став 16) 

5.1. Dobrnjac M., Živković P., Dobrnjac S., Kinetics of Drying in a Tunnel Dryer for 

Fruits and Herbs, Innovative Ideas in Science 2018, Book of Abstracts, Technical 

University of Cluj-Napoca, North University Center of Baia Mare, University of 

Business Engineering and Management Banja Luka, ISBN 978-606-701-296-5, 

2018. 

Сушење је једна од најважнијих операција у прехрамбеној и прерађивачкој 

индустрији, прије свега због одржавања квалитета намирница намијењених 

складиштењу и употреби у дужем временском периоду. Стога је овај 
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поступак оправдано користити гдје год је то могуће, а најчешће за сушење 

воћа, поврћа, љековитог биља, итд. Процес сушења влажних материјала је 

технолошки процес, тачније скуп процеса преноса топлоте и материја, који 

слиједи структурална механика, а у неким случајевима и хемијске промјене 

материјала за сушење. Добро спроведен поступак сушења одређује не само 

квалитет готовог производа, већ и техничке и економске параметре 

производње. У овом раду, на примјеру тунелске сушаре за сирове шљиве, 

представљени су прорачуни топлотне и материјалне равнотеже у поступку 

сушења. Ове врсте прорачуна, уз добијене експерименталне податке, дају 

основу за анализу, конструктивно унапређење и модернизацију тунелских 

сушара. То на крају доводи до најбољих техничких и економских показатеља, 

не само процеса сушења, већ и комплетне прераде сировине. 

Рад не припада предметној научној области.                                   (0 бодова) 

5.2. Živković P., Tomić M., Dimitrijević Jovanović D., Janevski J., Dobrnjac M., 

Analysis of Central Southern Serbia Wind Energy Potentials, Innovative Ideas in 

Science 2018, Book of Abstracts, Technical University of Cluj-Napoca, North 

University Center of Baia Mare, University of Business Engineering and 

Management Banja Luka, ISBN 978-606-701-296-5, 2018. 

Главни циљ овог рада био је добијање свих прихватљивих локација за 

постављање вјетротурбина у региону централне јужне Србије. Једна од 

могућности за повећање рентабилности вјетроелектране је смањење 

губитака у транспорту, коришћењем произведене енергије што је могуће 

ближе мјесту производње. Процјене су добијене помоћу софтвера за 

симулацију WAsP. Разматрано је неколико типова вјетротурбина, и на крају 

су за анализу изабрани 0,8 и 2MW Enercon Е48 и Е82. Резултати се упоређују 

према врсти турбине, квалитету и количини података о вјетру и фактору 

снаге. Урађена је економска анализа прихватљивости уградње 

вјетротурбина. 

(3х0,3=0,90 бодова) 

6. Научни рад на скупу националног значаја, штампан у цјелини (Члан 19., 

став 17) 

6.1. Janevski J., Stojanović B., Stojiljković M., Živković P., Dobrnjac M., Vukić M., 

Application of Zeolite in Industry, Naučni skup Savremeni materijali 2017, pp 183-

191, Banja Luka 2017. 

Природни зеолити укључују групу минерала коју чине хидроалуминосиликати 

алкалних и земноалкалних метала, аналкам, клиноптилолит, морденит, 

шабазит, филипсит и лаумонтит. Овај природни минерал посебно је 

вриједан због своје структуре и канала, такозваних активних мјеста на која 

се штетне или корисне компоненте могу прикључити или адсорбовати. 

Зеолити се сматрају минералогијом будућности која ће се све више 

користити у екологији и заштити животне средине. Захваљујући општим 

карактеристикама природних зеолита, истакнута су три главна подручја 

њихове примјене: индустрија, пољопривреда и екологија. Поред детаљније 

анализе примјене зеолита у индустрији, у овом раду је приказано 

експериментално сушење зеолита. 

Рад не припада предметној научној области.                                   (0 бодова) 
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6.2. Dimitrijević Jovanović D., Živković P., Janevski J., Stefanović G., Dobrnjac M., 

Influence of Green Roofs on Runoff Water Quality, Naučni skup Savremeni 

materijali 2017, pp 215-227, Banja Luka 2017. 

Зелени животни системи, нарочито вегетацијски кровови, постају све 

присутнији у урбаном и архитектонском дизајну као оруђу за озелењавање 

града. Као суштински дио овојнице зграде, они могу пружити многе 

околинске, естетске и здравствене предности. Разлози за имплементацију 

зеленог крова разликују се овисно о жељеној услузи. За многе градове који се 

баве проблемима прелива канализације, смањење отицања оборинских вода, 

често за 50% или више у односу на непропусне површине, је пресудна корист. 

Ипак, утицај зелених кровова на квалитет оборинских вода такође се мора 

истражити као значајан аспект заштите животне средине. Овај рад 

сагледава тренутно знање на основу литературе о улози зелених кировова у 

побољшању квалитета отицања воде. 

Рад не припада предметној научној области.                                   (0 бодова) 

6.3. Савановић Д., Грујић Р., Ракита С., Добрњац М., Топлотна својства 

смрзнутог воћа и поврћа – DSC анализа, Научни скуп Савремени материјали 

2018, пп 387-401, Бања Лука 2018. 

Током смрзавања и складиштења хране у смрзнутом стању дешавају се 

различите промјене. Диференцијална скенирајућа калориметрија (DSC) 

омогућава брзо одређивање термо-физичких својстава која описују промјену 

стања прехрамбених производа током смрзавања и одмрзавања. Циљ овог 

рада је био да се кориштењем диференцијалне скенирајуће калориметрије 

испита утицај брзине скенирања на топлотна својства воћа и поврћа.  

Рад не припада предметној научној области.                                   (0 бодова) 

 

7. Реализован међународни научни пројект у својству руководиоца пројекта 

(Члан 19., став 19) 

7.1. NORWENSS, латерална веза са BANOROB PROJECT, broj ICBL-CLF-10/14-

074, 2014. 

(5 бодова) 

8. Реализован национални научни пројект у својству руководиоца пројекта 

(Члан 19., став 21) 

8.1. Пројектовање и израда линије за испитивање ефикасности термалних 

соларних панела, Давалац средстава Министарство науке и технологије 

Републике Српске, Уговор 19/6-030/3-2-42-1/15 

(3 бода) 

8.2. Пројектовање и израда линије за испитивање ефикасности термалних 

соларних панела – друга фаза, Давалац средстава Фонд за заштиту животне 

средине и енергетску ефикасност Републике Српске, Уговор бр. 2.01.1-1555-

2/18, од 17.12.2018. 

(3 бода) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА (прије избора + послије избора): 143,1 + 70,4 213,5 
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г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

1. Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи (Члан 21., 

став 2) 

1.1. M. Добрњац, Пренос топлоте и супстанце – збирка задатака са изводима 

из теорије, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет Бања Лука – 

универзитетски уџбеник, Бања Лука, 2011. (ISBN 978-99938-39-34-7) 

(6 бодова) 

2. Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, 

едукација у иностранству) (Члан 21., став 10) 

2.1. Учесник и организатор учешћа студената техничких факултета Универзитета 

у Бањој Луци на Другом интернационалном курсу „Computational 

Engineering“ за студенте југоисточне Европе, спонзорисано од стране DAAD-

a уз координацију Универзитета Хановер, Универзитета у Нишу, 

Универзитета у Скопљу и Универзитета у Софији, Копаоник 2005. године. 

(3 бода) 

2.2. Предавач по позиву и организатор учешћа студената техничких факултета 

Универзитета у Бањој Луци на Трећем интернационалном курсу 

„Computational Engineering“ за студенте југоисточне Европе, спонзорисано од 

стране DAAD-a уз координацију Универзитета Хановер, Универзитета у 

Нишу, Универзитета у Скопљу и Универзитета у Софији, Копаоник 2006. 

године. 

(3 бода) 

2.3. Предавач по позиву и организатор учешћа студената техничких факултета 

Универзитета у Бањој Луци на Четвртом интернационалном курсу 

„Computational Engineering“ за студенте југоисточне Европе, спонзорисано од 

стране DAAD-a уз координацију Универзитета Хановер, Универзитета у 

Нишу, Универзитета у Скопљу и Универзитета у Софији, Копаоник 2007. 

године. 

(3 бода) 

2.4. Предавач по позиву и организатор учешћа студената техничких факултета 

Универзитета у Бањој Луци на Петом интернационалном курсу 

„Computational Engineering“ за студенте југоисточне Европе, спонзорисано од 

стране DAAD-a уз координацију Универзитета Хановер, Универзитета у 

Нишу, Универзитета у Скопљу и Универзитета у Софији, Копаоник 2008. 

године. 

(3 бода) 

2.5. Предавач по позиву и организатор учешћа студената техничких факултета 

Универзитета у Бањој Луци на Првом интернационалном курсу „Ventilation 

Efficiency and Indor Climate Quality“ за студенте југоисточне Европе, 

спонзорисано од стране DAAD-a уз координацију Универзитета Хановер, 

Универзитета у Нишу, Универзитета у Скопљу и Универзитета у Софији. 
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Охрид 2009. године. 

(3 бода) 

2.6. Предавач по позиву и организатор учешћа студената техничких факултета 

Универзитета у Бањој Луци на Првом интернационалном курсу „Numerical 

Heat Transfer“ за студенте југоисточне Европе, спонзорисано од стране 

DAAD-a уз координацију Универзитета Хановер, Универзитета у Нишу, 

Универзитета у Скопљу и Универзитета у Софији, Копаоник 2009. године. 

(3 бода) 

2.7. Предавач по позиву и организатор учешћа студената техничких факултета 

Универзитета у Бањој Луци на Другом интернационалном курсу „Ventilation 

Efficiency and Indor Climate Quality“ за студенте југоисточне Европе, 

спонзорисано од стране DAAD-a уз координацију Универзитета Хановер, 

Универзитета у Нишу, Универзитета у Скопљу и Универзитета у Софији. 

Охрид 2010. године. 

(3 бода) 

2.8. Предавач по позиву и организатор учешћа студената техничких факултета 

Универзитета у Бањој Луци на Другом интернационалном курсу „Numerical 

Heat Transfer“ за студенте југоисточне Европе, спонзорисано од стране 

DAAD-a уз координацију Универзитета Хановер, Универзитета у Нишу, 

Универзитета у Скопљу и Универзитета у Софији, Копаоник 2010. године. 

(3 бода) 

2.9. Предавач по позиву и организатор учешћа студената техничких факултета 

Универзитета у Бањој Луци на Трећем интернационалном курсу „Numerical 

Heat Transfer“ за студенте југоисточне Европе, спонзорисано од стране 

DAAD-a уз координацију Универзитета Хановер, Универзитета у Нишу, 

Универзитета у Скопљу и Универзитета у Софији, Копаоник 2011. године. 

(3 бода) 

2.10. Предавач по позиву и организатор учешћа студената техничких факултета 

Универзитета у Бањој Луци на Четвртом интернационалном курсу 

„Ventilation Efficiency and Indor Climate Quality“ за студенте југоисточне 

Европе, спонзорисано од стране DAAD-a уз координацију Универзитета 

Хановер, Универзитета у Нишу, Универзитета у Скопљу и Универзитета у 

Софији. Охрид 2012. године. 

(3 бода) 

3. Члан комисије за одбрану докторске дисертације (Члан 21., став 12) 

3.1. Мр Марко Јарић: „Истраживање топлотних перформанси и пада притиска 

код добошастих размјењивача топлоте са завојним цевима“, Машински 

факултет Универзитета у Београду, 2010.  

(3 бода) 

3.2. Мр Предраг Живковић: „Истраживање утицаја карактеристика 

технолошког процеса у референтном постројењу на квалитет ваздуха у 

непосредном окружењу“, Машински факултет Универзитета у Нишу, 2011. 

(3 бода) 
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4. Члан комисије за одбрану рада другог циклуса (Члан 21., став 14) 

4.1. Новица Стијачић: „Извори полутаната и поступци за смањење загађења у 

рафинеријама“ магистарски рад на Машинском факултету Универзитета у 

Источном Сарајеву, 2011. 

(2 бода) 

4.2. Нермина Асотић: „Праћење квалитета димних гасова и могућност 

оптимизације потрошње горива у цијевним рафинеријским пећима“ 

магистарски рад на Машинском факултету Универзитета у Источном 

Сарајеву, 2012. 

(2 бода) 

5. Одговорни наставник прије посљедњег избора 

Након избора у звање доцента на Машинском факултету у Бањалуци од 2007. 

године (ужа научна област Хидротехнички системи) предавања/вјежбе из сљедећих 

предмета: 

− Цијевни водови, предавања и вјежбе 

− Транспорт цијевима, предавања и вјежбе 

− Пренос топлоте и масе, вјежбе. 

Након избора у звање доцента на предмет Пренос топлоте и масе 2011.: 

− Пренос топлоте и масе, предавања и вјежбе (II циклус) 

− Транспорт цијевима, предавања и вјежбе (I циклус) 

− Двофазно струјање, вјежбе (II циклус).  

Рударски факултет Приједор од 2009. године:  

− Основи машинства, предавања. 

Универзитет у Бихаћу, Технички факултет, школска година 2013/2014.: 

− Термодинамика, предавања 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 

1. Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи (Члан 21., 

став 2) 

1.1. Добрњац М., Пренос топлоте и супстанце – збирка задатака са изводима 

из теорије, друго проширено издање, Машински факултет Бања Лука – 

универзитетски уџбеник, Бања Лука 2016. (ISBN 978-99938-39-66-8) 

Уџбеник већ вреднован приликом избора за ужу научну област 

Термотехника. 

                                  (0 бодова) 

1.2. Добрњац М., Хоџић А., Термодинамика – изводи из теорије са ријешеним 

задацима, Технички факултет Универзитета у Бихаћу – универзитетски 

уџбеник, Бихаћ, 2018. (ISBN 978-9958-624-46-9) 

(6 бодова) 

1.3. Добрњац М., Илић Г., Живковић П., Термичка мјерења, Машински факултет 
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Бања Лука – универзитетски уџбеник, Бања Лука 2020. (ISBN 978-99938-39-

87-3) 

(6 бодова) 

2. Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, 

едукација у иностранству) (Члан 21., став 10) 

2.1. Предавач по позиву и организатор учешћа студената техничких факултета 

Универзитета у Бањој Луци на Петом интернационалном курсу „Ventilation 

Efficiency and Indor Climate Quality“ за студенте југоисточне Европе, 

спонзорисано од стране DAAD-a уз координацију Универзитета Хановер, 

Универзитета у Нишу, Универзитета у Скопљу и Универзитета у Софији. 

Охрид 2013. године. 

(3 бода) 

2.2. Предавач по позиву и организатор учешћа студената техничких факултета 

Универзитета у Бањој Луци на Десетом интернационалном курсу за младе 

истраживаче „Computational Engineering“ југоисточне Европе, спонзорисано 

од стране DAAD-a уз координацију Универзитета Хановер, Универзитета у 

Нишу, Универзитета у Скопљу и Универзитета у Софији. Пампорово, 

Бугарска, 2014. године. 

(3 бода) 

2.3. Предавач по позиву и организатор учешћа студената техничких факултета 

Универзитета у Бањој Луци на Шестом интернационалном курсу „Ventilation 

Efficiency and Indor Climate Quality“ за студенте југоисточне Европе, 

спонзорисано од стране DAAD-a уз координацију Универзитета Хановер, 

Универзитета у Нишу, Универзитета у Скопљу и Универзитета у Софији. 

Охрид 2014. године. 

(3 бода) 

2.4. Предавач по позиву и организатор учешћа студената техничких факултета 

Универзитета у Бањој Луци на Шестом интернационалном курсу „Numerical 

Heat Transfer“ за студенте југоисточне Европе, спонзорисано од стране 

DAAD-a уз координацију Универзитета Хановер, Универзитета у Нишу, 

Универзитета у Скопљу и Универзитета у Софији, Копаоник 2014. године. 

(3 бода) 

2.5. Предавач по позиву и организатор учешћа студената техничких факултета 

Универзитета у Бањој Луци на Седмом интернационалном курсу „Numerical 

Heat Transfer“ за студенте југоисточне Европе, спонзорисано од стране 

DAAD-a уз координацију Универзитета Хановер, Универзитета у Нишу, 

Универзитета у Скопљу и Универзитета у Софији, Копаоник 2015. године. 

(3 бода) 

2.6. Предавач по позиву Thermal solar collector with aluminum lamellas – original 

solution, Quality Management in Education and Industry: Experience, Problems 

and Perspectives, Prоceedings of the II International Scientific Practical 

Conference, ISBN 978-617607-772-5, Lviv – 2015. 

(3 бода) 
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2.7. Учешће на међународној конференцији “Innovative Ideas in Science”, Baia 

Mare, Rumunija, 2018. 

(3 бода) 

2.8. Предавач по позиву Experimental and Numerical Investigations in Material 

Science and Engineering CNNTech 2018. - „The solar measurement station for 

examination of the thermal receiver for solar energy“ Proceedings, ISBN 978-3-

319-99619-6, 2018. 

(3 бода) 

2.9. Учешће на међународној конференцији “International Conference on Applied 

Sciences”, Хунедоара, Rumunija, 2019. 

(3 бода) 

3. Члан комисије за одбрану докторске дисертације (Члан 21., став 12) 

3.1. Мр Горан Орашанин: „Компаративна анализа метода вишекритеријумске 

оптимизације у примјени на водоводне системе“, Машински факултет 

Универзитета у Источном Сарајеву, 2014. 

(3 бода) 

4. Менторство кандидата за степен другог циклуса (Члан 21., став 13) 

4.1. Жељко Ловре „Анализа двофазног струјања у вертикалним испаривачким 

цијевима“, Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 2020. 

(4 бода) 

5. Члан комисије за одбрану рада другог циклуса (Члан 21., став 14) 

5.1. Давор Милић: „Анализа побољшања хлађења воде промјеном 

карактеристика испуне у хиперболичким расхладним торњевима“ 

магистарски рад на Машинском факултету Универзитета у Источном 

Сарајеву, 2014. 

(2 бода) 

5.2. Алојз Товаровић: „Повећање ефикасности аутоматски управљаних КГХ 

система промјеном контролних параметара“ магистарски рад на 

Машинском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, 2014. 

(2 бода) 

5.3. Сања Стијачић: „Утицај глобалне и локалне дистрибуције воде на 

интензитет хлађења у влажним расхладним торњевима“ магистарски рад 

на Машинском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, 2015.  

(2 бода) 

5.4. Жугић Радомир: „Анализа могућности уштеде енергије примјеном 

топлотних пумпи у системима климатизације и гријања“, магистарски рад 

на Машинском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, 2016. 

(2 бода) 

6. Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса (Члан 21., став 18) 

6.1. Милош Марковић: „Соларна мјерна станица за испитивање термалних 
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пријемника соларне енергије“, Машински факултет Универзитета у Бањој 

Луци, 2017. 

(1 бод) 

6.2. Драгана Драгојевић: „Пројектовање и прорачун тунелске сушаре за воће и 

љекобиље“, Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 2017. 

(1 бод) 

6.3. Марија Јовановић: „Повећање енергетске ефикасности породичне куће 

уградњом термалних соларних колектора“, Машински факултет 

Универзитета у Бањој Луци, 2018. 

(1 бод) 

6.4. Немања Коруга: „Подршка соларне енергије класићном систему гријања 

стамбеног објекта“, Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 2018. 

(1 бод) 

6.5. Зоран Алексић: „Ротациона сушара за биомасу у процесу производње 

пелета“, Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 2018. 

(1 бод) 

7. Одговорни наставник послије посљедњег избора 

Ванредни професор на Машинском факултету Бањалука од 2014. године, ужа 

научна област Хидротехнички системи, односно након еквиваленције Хидро и 

термоенергетика (Одлука бр. 01/04-3.1445-3/14 од 24.04.2014. године): 

− Транспорт цијевима, предавања (први циклус), 

− Двофазно струјање, предавања и вјежбе (други циклус). 

Ванредни професор на Машинском факултету Бањалука од 2016. године, ужа 

научна област Термотехника: 

− Пренос топлоте и масе, предавања и вјежбе (други циклус). 

Рударски факултет Приједор од 2009. године:  

− Основи машинства, предавања. 

Универзитет у Бихаћу, Технички факултет, школска година 2014./2015.: 

− Термодинамика, предавања 

Квалитет педагошког рада (члан 25) 

Рударски факултет 

2014/15 Љетни семестар: 

Основи машинства, Мирко Добрњац, оцјена предавања 3,61 

2017/18 Љетни семестар: 

Основи машинства, Мирко Добрњац, оцјена предавања 4,20 

За изборни период нема резултата анкете на Машинском факултету. 

Званичне студентске анкете спроведене на Универзитету 
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Школска 

година 

Предмет Оцјена Просјечне оцјене по 

школској години 

2014/15 Транспорт цијевима - - 

2015/16 Транспорт цијевима - - 

2014/15 Основи машинства 3,61 3,61 

2017/18 Основи машинства 4,20 4,20 

УКУПНА ПРОСЈЕЧНА ОЦЈЕНА 3,905 

(8 бодова) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА (прије избора + послије избора):      46 + 67 113 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата прије последњег избора/реизбора 

1. Реализовани национални стручни пројект у својству сарадника на пројекту 

(Члан 22., став 12) 

1.1. Опрема за дестилацију етеричног уља капацитета 600 1 са генератором паре, 

оригинално рјешење, "Роинг" Љубушки, 2005. год. 

1.2. Постројење за термички третман дрвета - париона букове грађе, капацитета 

2x70 m3 са оригиналним рјешењем парног котла на дрвени отпад, ДИП 

„Јуришић“ Чађавица, 2007. год. 

1.3. Опрема за термичку припрему воде (напојни резервоар 35 m3, одвајач гасова, 

резервоар кондензата 25 m3, експандер 1 m3), "Тигар" Пирот, 2008. год. 

1.4. Опрема за дестилацију етеричног уља капацитета 350 l са генератором пape и 

ложиштем на биомасу, оригинално рјешење, "М-ЕКО" Босански Петровац, 

2008. год. 

1.5. Опрема за дестилацију етеричног уља капацитета 600 1 са генератором паре 

на течно гориво, оригинално рјешење, "Роинг" Љубушки, 2009. год. 

1.6. Соларни систем за припрему потрошне топле воде - пилот постројење, 

приватни објект, Србац, 2009. год. 

1.7. Реконструкција топлотне подстанице са уградњом оригиналног рјешења 

цијевног измјењивача топлоте, „Бихаћка пивовара“ дд, Бихаћ, 2009.год. 

1.8. Топлотна подстаница са уградњом оригиналног рјешења цијевног 

измјењивача топлоте са концентричним завојним снопом, „Клаоница ППС“ 

д.о.о. Србац, 2010.год. 

(8 х 1 = 8 бодова) 

2. Реализовани патент, сорта, раса, сој или оригиналан метод у производњи 

(Члан 22., став 13) 

2.1. Повеља о признавању изузетног доприноса струци процесне технике, 

Југословенски научно-стручни часопис "Процесна техника", Београд 1996. 
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год. 

4 бода 

2.2. Прва награда Златник са ликом Николе Тесле за спирални измјењивач 

топлоте, Сајам иновација "ИНОСТ '97", Бања Лука, 1997. год. 

4 бода 

2.3. Строј за спирално намотавање жице и цијеви малих промјера (иновација 

реализована у пракси), патент пријављен под бројем  

Р 2454/89 у Савезном заводу за патенте, Београд 1989. год., производња 

Индустријски комбинат „Сава“ Стара Градишка 

4 бода 

2.4. Протуструјно унакрсни спирални измјењивач топлоте (иновација 

реализована у пракси), патент пријављен под бројем Р 1431/89 у Савезном 

заводу за патенте, Београд 1989.год., производња Индустријски комбинат 

„Сава“ Стара Градишка 

4 бода 

2.5. Соларни колектор за припрему топле воде са профилисаним алуминијумским 

апсорбером, Треће мјесто на такмичењу за Најбољу технолошку иновацију 

2009. год. у обједињеним категоријама Реализованих иновација и Енергетске 

ефикасности за иновацију „Соларни колектор“ у организацији Влада 

Републике Србије и Републике Српске, Београд, 2009. год. 

4 бода 

2.6. Измјењивач топлоте са завојним цијевима, Треће мјесто на такмичењу за 

Најбољу технолошку иновацију 2010. год. у обједињеним категоријама 

Реализованих иновација и Енергетске ефикасности за иновацију „Измењивач 

топлоте са завојним цевима“ у организацији Влада Републике Србије и 

Републике Српске, Београд, 2010. год. 

4 бода 

2.7. Дестилатор за етерична уља, Треће мјесто на такмичењу за Најбољу 

технолошку иновацију 2011. год. у обједињеним категоријама Реализованих 

иновација и Енергетске ефикасности за иновацију „Дестилатор за етерична 

уља“ у организацији Влада Републике Србије и Републике Српске, Београд, 

2011. год. 

4 бода 

3. Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета 

које доприносе повећању угледа Универзитета (Члан 22., став 22) 

3.1. Члан редакционог одбора часописа Климатизација грејање хлађење - КГХ 

година 1989., 1990., 1991. 

3.2. „Енергетске технологије“ „Србија солар“ члан Редакционог одбора од 2008.  

3.3. „Технолошке иновације – генератор привредног развоја“ члан Научног 

одбора 2008., 2009., 2012. год.  

(3 х 2 = 6 бодова) 
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Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 

1. Реализовани национални стручни пројект у својству сарадника на пројекту 

(Члан 22., став 12) 

2.1. Ремонт линије за производњу акумулатора „Тесла“ Брчко, 2013. 

2.2. Реконструкција система за темперирање сировина за производњу 

полиуретанске пјене, „Органика“ Градишка, 2014.  

2.3. Опрема за дестилацију етеричног уља капацитета дестилатора 3 x 1500 L са 

генератором паре 500 kg/h "Фрост" д.о.о. Љубушки, 2015. 

2.4. Топлотна подстаница „Нова ДИПО“ Подградци, 2015. 

2.5. Спирални измјењивач топлоте 15 m2, „Перутнина Птуј“ Србац, 2016. 

2.6. Сушара 500 kg/dan, мини дестилатор 350 l, Удружење "Херцеговка" 

Невесиње, 2017. 

2.7. Опрема за дестилацију етеричног уља капацитета дестилатора 3 x 1500 l са 

генератором паре 500 kg/h „Рок Шпед” Подгорица, Црна Гора, 2018. 

2.8. Соларни систем за потрошну топлу воду, Ветеринарска станица, Србац, 2018. 

2.9. Опрема за дестилацију етеричног уља капацитета дестилатора 3 x 1500 l са 

генератором паре 500 kg/h, Илир Гјолај, Коплик, Албанија, 2019. 

2.10. Систем гријања – комбинација топлотна пумпа и котао на чврсто гориво, 

пословни објект „Солар монт“ Градишка, 2019. 

2.11. Опрема за дестилацију етеричног уља капацитета дестилатора 2 x 1500 l са 

генератором паре 500 kg/h, Пољ. задруга “ЛОЗНИЦА” Чапљина, 2019. 

2.12. Сушара 1000 kg/dan, опрема за дестилацију етеричног уља капацитета 

дестилатора 1 x 1500 l са генератором паре 500 kg/h, “Биље и љекобиље” 

д.о.о. Соколац, 2019. 

(12 х 1 = 12 бодова) 

2. Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета 

које доприносе повећању угледа Универзитета (Члан 22., став 22) 

2.1. Рецензент у часопису Thermal Science, Institute of Nuclear Sciences Vinča 

2.2. Рецензент у часопису Polish Journal of Environmental Studies 

2.3. Евалуација пројеката за Министарство просвјете, науке и технолошког 

развоја Србије, 2016. 

2.4. Мишљење на резиме докторске дисертације кандидата Игор Шешо, 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Машински факултет Скопје, 

бр.03-1181/12 од 20.05.2015. 

2.5. Члан међународног научног комитета COMETa, 2018 

2.6. Члан научно-стручног одбора 31. Међународног конгреса о процесној 

индустрији 2018. 

2.7. Члан научно-стручног одбора 32. Међународног конгреса о процесној 

индустрији 2019. 

(7 х 2 = 14 бодова) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА (прије избора + послије избора):      42 + 26 68 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКТИВНОСТИ 

Врста дјелатности Прије посљедњег 

избора 

Послије посљедњег 

избора 

УКУПНО: 

Научна  143,1 70,4 213,5 

Образовна  46 67 113 

Стручна  42 26 68 

Укупно 231,1 163,4 394,5 

 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

За избор у академско звање наставника на ужу научну област Хидро и 

термоенергетика, наставни предмет Топлотни апарати, по конкурсу објављеном 

21.10.2020. у дневном листу Глас Српске, а на основу Одлуке Сената Универзитета 

бр. 01/04-3.2203/20 од 25.09.2020. године, пријавио се један кандидат, др Мирко 

Добрњац, ванредни професор.  

На основу члана 138. став 2, Закона о високом образовању, Службени гласник 

Републике Српске бр. 67, од 10. јула 2020. године, лица која се бирају у звања а која 

су до ступања на снагу Правилника о условима за избор у научно-наставна, 

умјетничко-наставна и сарадничка звања из члана 87. овог закона, провела више од 

једне половине изборног периода, имају право на избор по условима који су важили 

до ступања на снагу овог Закона (тј. по старом Закону). 

Увидом у конкурсну документацију утврђено је да је др Мирко Добрњац доставио 

све конкурсом захтијеване документе који су потребни према Закону о високом 

образовању Републике Српске (Сл. гласник Републике Српске, број 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 Мирко Добрњац је провео пуни изборни период у звању 

ванредног професора на предметима из уже научне области Хидро и 

термоенергетика; 

2. Након избора у звање ванредног професора у овој научној области кандидат 

је објавио 36 научних и стручних радова. Неки од ових радова по разним 

основама нису вредновани, те је кандидату вредновано укупно 13 научних и 

стручних радова објављених у научним часописима и зборницима са 

рецензијом; 

3. Након избора у звање ванредног професора у овој научној области објавио је 

три универзитетска уџбеника, од којих су вреднована два; 

4. Био је ментор једног завршног рада другог циклуса (након избора у звање 

ванредног професора),  члан три комисије  за одбрану  докторске дисертације 
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IV.  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења.) 

  

 

 

 

 

 

Потпис чланова Комисије са издвојеним 

закључним мишљењем 

 

1.   

 

 

2.  

 

 

 


