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1.  
одржавање”) – Р. Српска (БиХ)– Оперативни инжењер - приправник; 

2) Од 01.09.2000, до 01.05.2003. године АД “БОКСИТ” Милићи (Служба за 
Пројектовање и развој) – Р. Српска (БиХ) – Руководилац пројекта; 

3) Од 01.05.2003, до 01.10.2005. године АД “БОКСИТ” Милићи (Центар за развој)  
– Р. Српска (БиХ) – Пројектант-истраживач; 

4) Школске 2004/2005 године Средњошколски Центaр „Милићи“ Милићи – Р. 
Српска (БиХ)– (привремени и повремени послови) - Професор техничког 
цртања; 

5) Од 01.10.2005, до 01.07.2011. године АД “БОКСИТ” Милићи  – Р. Српска (БиХ) 
– Менаџер система квалитета - Представник руководства за квалитет; 

6) Од 01.07.2011, до данас Компанија “БОКСИТ” а.д. Милићи – Р. Српска (БиХ) – 
Главни менаџер за технолошки развој и Представник руководства за квалитет; 

 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 

− Члан издавачког савјета у научно-стручном часопису: 
„Техничка дијагностика“, Оснивач: Друштво за техничку дијагностику Србије, 
TEHDIS. Издавач: Висока техничка школа струковних студија, Београд, (ISSN 
1451-1975); 

− Члан уређивачког одбора у научно-стручном часопису: 
„Техничка дијагностика“, Оснивач: Друштво за енергетску ефикасност БиХ, Бања 
Лука, (ISSN 1840-4898). 

 
Научна/умјетничка област: Инжењерство и технологије 

 
2. Биографија, дипломе и звања 

Основне студије (студије првог циклуса): 
Назив институције: Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, 
Зрењанин. 
Мјесто и година завршетка: Зрењанин, 2000. године. 
 
Постдипломске студије (студије другог циклуса): 
Назив институције: Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, 
Зрењанин. 
Мјесто и година завршетка: Зрењанин, 2004. године. 
Назив магистарског рада: Развој техничке дијагностике хидрауличких пумпи и мотора 
Ужа научна/умјетничка област: Машинство 
 
Докторат  (студије другог циклуса): 
Назив институције: Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, 
Зрењанин. 
Мјесто и година завршетка: Зрењанин, 2010. године 
Назив дисертације: Модел обезбеђења квалитета кључних перформанси индустријског 
предузећа 
Ужа научна/умјетничка област: Машинство 
 
Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): 
 
Кандидат није раније биран у научна звања. 
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3. Научна дјелатност кандидата 

1. Радови прије првог и/или последњег избора/реизбора (Навести све радове сврстане 
по категоријама): 
 
1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издавања и издавач): 

 
2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година 

издавања и издавач): 
Монографске библиографске публикације (М43=3) 

2.1 Адамовић, Ж., Ђурић, Ж., Менаџмент одржавања – Увод у тотално одржавање, 
Универзитет у Новом Саду, Технички факултет “Михајло Пупин”, Зрењанин, 
2005.год. 340 стр.; 

2.2 Адамовић, Ж., Петровић, С., Ђурић, Ж., Јефтић, Н., Бука и вибрације у 
машинској техници, Друштво за техничку дијагностику Србије, Београд, 
2004.год. 117 стр.; 

2.3 Адамовић, Ж., Ђурић, Ж., Јосимовић, Љ., Савић, Н., Пауњорић, П., Основи 
хидраулике и пнеуматике, Друштво за техничку дијагностику Србије, 
Смедерево, 2002.год. 428 стр.; 

2.4 Адамовић, Ж., Ђурић, Ж., Технологија одржавања техничких система, Униве-
рзитет у Новом Саду, Технички факултет “Михајло Пупин”, Зрењанин, 
2001.год. 373 стр.; 

 
Поглавља у књизи или радови у тематском зборнику националног значаја (М45=1,5) 
2.5 Илић, Б., Адамовић, Ж., Савић, Б., Пауњорић, П., стручни сарадник на изради 

књиге - Ђурић,Ж., Аутоматизовани дијагностички системи електричних машина, 
Српски академски центар, Нови Сад, 2012.год. 326 стр.; 

2.6 Адамовић, Ж., Илић, Б., Савић, Б., Јевтић, М., стручни сарадник на изради 
књиге - Ђурић, Ж., Термографија: поуздана дијагностичка метода, Пан Боок, 
Нови Сад, 2011.год. 206 стр.; 

 
3.   Радови у водећим међународним часописима (М23=3): 

3.1 Đurić, Ž., Maksimović, R., and Adamović, Ž., Key performance indicators in a Join-
Stock Company, African Journal of Business Management, Vol. 4(6), pp. 890-902, 
June 2010. ISSN 1993-8233, Article Number: 03D183923600. - (Impact factor = 
1,105) 
У раду је приказан начин рјешавања проблема који се јавља код система 
успостављања и управљања кључним показатељима перформанси који се 
користе за мјерење, надзор и управљање пословним резултатима у предузећу са 
сложеном дјелатношћу - предузећу са великим бројем различитих дјелатности, 
које функционише на принципу више профитних центара и има заједничке 
процесе управљања, маркетинга, развоја, продаје, набавке и логистике и има 
успостављен систем менаџмента квалитетом према захтјевима стандарда ISO 
9001:2008. Истовремено, мјерење перформанси процеса, као кључни елемент 
система менаџмента квалитетом у предузећима тог типа мора се вршити на 
јединственим принципима без обзира на разноврсност дјелатности, што је била 
основа за развој јединствене методологије мјерења перформанси процеса и 
кључних показатеља пословања предузећа у цијелини. Резултати примјене 
наведене методологије на поједине процесе у овом раду су приказани у 
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конкретном предузећу са сложеном дјелатношћу. 
 

3.2 Malešević, D., Adamović, Ž., Đurić, Ž., The influence of competences of a teacher on 
the quality of professional education, Technics Technologies Education Management 
– TTEM, Vol. 6, Num. 4, pp. 1100-1109, December 2011., ISSN 1840-1503. - (Impact 
factor = 0,256) 
У раду су представљени резултати емпиријског истраживања о утицају 
компетенција наставника-предавача на квалитет у стручном образовању у Босни 
и Херцеговини према опредјељењима наставника. У истраживању је кориштена 
метода теоријске анализе и сервеј истраживачка метода у оквиру које је 
примјењен анкетни упитник, конструисан за потребе овог истраживања. Узорак 
испитаника сачињавало је 75 наставника из 10 средњих стручних школа на 
подручју Босне и Херцеговине. Резултати примјене теоријске анализе и сервеј 
истраживачке методе упућују на закључак да на квалитет стручног образовања 
утичу и компетенције наставника, такође и други фактори као што су: 
модуларни наставни планови и програми, менаџмент, материјални ресурси, 
финансије итд. Због мишљења ду су наставници са својим компетенцијама 
најодговорнији за квалитет образовања, односно у Босни и Херцеговини за 
неквалитетно образовање према многим критичарима, ова истраживања међу 
самим наставницима траже потврду да компетенције утичу на квалитет. Дакле, 
научне информације које нуде ова истраживања могу бити корисне за оцјену 
утицаја компетенција наставника на квалитет стручног образовања. 
 

3.3 Đurić, Ž., Josimović, Lj., Adamović, Ž., Radovanović, Lj., Jovanov, G., An Evaluation 
of Formed Maintenance Programme Efficacy, Strojniški vestnik - Journal of 
Mechanical Engineering, University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering, 
Ljubljana, 2012., Vol. 58, No.5, pp. 300-308, ISSN 0039-2480, DOI:10.5545/sv-
jme.2008.076 - (Impact factor = 0,466) 

У раду су приказани основни ставови за програмирање одржавања сложених 
техничких система, који представља скуп правила за одређивање режима 
дијагностике саставних дијелова система у реалном процесу експлоатације и 
доношење одлука о неопходности за њихову замјену или за неопходни обим 
одржавања на основу информација о стварном техничком стању система. 
Полазећи од претпоставке да је систем одржавања према стању, у ствари, систем 
управљања техничким стањем система у процесу експлоатације, након избора 
стратегије одржавања према стању извршена је анализа истраживања 
могућности примјене формираних варијанти програма одржавања и дата је 
оцјена њихове ефективности путем њиховог упоређивања са базним 
показатељима (за корективно и превентивно одржавање). Истакнут је значај 
коришћења описаног програма одржавања на повишење нивоа поузданости и 
његов допринос смањењу застоја техничких система, што као резултат даје 
висок степен искоришћења, а тиме и продуктивности предузећа у којима су ти 
системи инсталирани. 

3.4 Nestorović, G., Adamović, Ž., Đurić, Ž., Teaching computer design in mechanical 
engeenering schools in Serbia, Technics Technologies Education Management – 
TTEM, Vol. 7, Num. 2, pp. 841-848, July 2012., ISSN 1840-1503. - (Impact factor = 
0,351) 
Предмет истраживања у овом раду је стање система образовања у машинским 
школама Србије и перспективе даљег развоја пројектовања примјеном рачунара. 
Рад анализира упоредне резултате у земљи Србији и развијеним земљама свијета 
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у погледу нивоа примјене рачунара као наставног средства у образовању. На 
основу  добијених резултата у поређењу са свијетским трендовима развоја 
образовања у овој области, истраживања указују на недостатке у систему 
образовања Србије и предлажу мјере за њихово превазилажење. 
Концепт новог наставног плана и програма треба да усклади примјену рачунара 
са стручним знањем. Такав концепт би требао да одбаци примјену неефикасних 
софтвера чија се употреба своди само на наставне вјежбе једног предмета у 
којем се користи. То значи да се стечена теоријска знања из стручних предмета 
могу рефлектовати кроз софтверско окружење којим се рјешавају конкретни 
задаци и прорачуни. 
 

3.5 Josimović, Lj., Đurić, Ž., Adamović, Ž., Maksimović, R., Development of a model for 
optimization of the process of technical diagnostics of the turbogenerators, Technics 
Technologies Education Management – TTEM, Vol. 7, Num. 4, pp. 1530-1541, 
December 2012., ISSN 1840-1503. - (Impact factor = 0,351) 

У раду је приказан модел оптимизације процеса техничке дијагностике, односно 
модел за праћење стања дијелова електроенергетског система – турбогенератора 
у реалном процесу експлоатације и доношење одлука о поступцима 
превентивног одржавања. Примјеном модела се прати стање дијелова система 
који обухвата битне параметре за мјерење стања и пружа услове за оптимизацију 
процеса техничке дијагностике свих појединачних компоненти система. 
Моделом се рјешавају основне зависности промјене параметра стања, добијају 
карактеристике поузданости компонената и излазни параметари стања 
компонената турбогенератора. Истакнут је значај коришћења описаног модела и 
његов допринос смањењу застоја електроенергетских система, што као резултат 
даје продужење животног вијека компонената, као и висок степен искоришћења 
турбогенератора. 
Ефикасност развијеног модела оптимизације односи се, првенствено, на услове у 
којима се доносе одлуке о активностима које треба предузети у току рада 
компоненти система са прихватљивим ризиком, са циљем предвиђања и 
спречавања отказа компоненти, као и праћења стања компоненти и процеса, који 
су основа за планирање рада турбогенератора. 
 

4.   Радови у водећем часопису националног значаја (М51=2): 
4.1 Đurić, Ž., Maksimović, R., Efficiency of applying a model for measuring key pe-

rformance indicators in an industrial enterprise, Scientific Research and Essays, Vol. 
8(14), pp. 554-574, 11 April, 2013, DOI: 10.5897/SRE11.1392,  ISSN 1992-2248. 

У раду су приказани резултати примјене развијеног модела за мјерење кључних 
показатеља перформанси (KPI’s) процеса у конкретном, сложеном 
индустријском предузећу, и анализирана је ефикасност његове примјене у 
анализираној области. Циљ овог истраживања је био да покаже да општи прилаз 
и принципи у организовању и управљању индустријским предузећем - 
заснованог на интеграцији његових функција, важе универзално и да је могуће 
успоставити стандардизован систем критеријума - параметара (перформанси) 
процеса који у потребној и довољној мјери одражавају ефективност процеса и 
укупну успјешност индустријских предузећа. На тим основама је разрађен модел 
за мјерење KPI’s индустријског предузећа, односно система параметара 
успјешности процеса у индустријском предузећу чиме су се стекли услови за 
развој управљачког модела за њихов надзор (мониторинг) од стране менаџмента.  
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У склопу наведених истраживања и развоја модела кључних перформанси 
предузећа у утврђеним перспективама идентификовани су критични фактори 
успјеха и мјерила преко којих се надзире остварење стратешких циљева и мјери 
успешност пословања, односно ефикасност сложеног индустријског предузећа у 
посматраном периоду. 
Резултати истраживања упућују да је примјеном посебног модела за мјерење 
KPI’s индустријског предузећа, дошло до повишења нивоа ефективности 
индустријског предузећа у цјелини. 
 

5.   Радови у часопису националног значаја (М52=1,5) 
5.1 Ђурић, Ж., Адамовић, Ж., Кључни показатељи перформанси процеса одржавања 

техничких система, научно-стручни часопис, Техничка Дијагностика, ИССН 
1840–4898, Бања Лука, Број. 1-2, стр. 4-9, 2011. 

У раду је приказана основа за развој јединствене методологије мјерења 
перформанси процеса и кључних показатеља пословања предузећа. Резултати 
примјене наведене методологије је приказан на примјеру процеса одржавања 
техничких система у конкретном идустријском предузећу. 
Вријеме као критични фактор менаџмента игра улогу у процесима мјерења 
перформанси предузећа у прошлости и условљава одлуку менаџмента о 
тренутку када ће иницирати промјене које ће постизати ефекте у будућности. 
Временска димензија оцјене перформанси, утврђивања мјера и промјена и 
њихове реализације подједнако је значајна као и питања шта и како се мјери и 
које акције се предузимају. 

 
6.    Радови у научним часописима (М53=1) 

 6.1 Пауњорић, П., Милосављевић, Д., Ђурић, Ж., Петров, Т., Метода квантификова-
ња ефективности испитивања пукотина у варовима, научно-стручни часопис, 
“Менаџмент знања”, година VII, издавач: Друштво за техничку дијагностику 
Србије, ISSN 1452-9661, COBISS SR ID 148289292,  број 1-2, Смедерево, 2012.год. 
стр. 92-97. 
У раду је приказана ефикасност ултрасоничних испитивања, како би се утврдиле 
пукотине у варовима – завареним спојевима. При извођењу ултрасоничних 
испитивања, узето је у обзир секвенционирање времена доказа у контроли 
варова, при  чему се користи стабло догађаја из кога произилази стабло грешака. 
Овај модел контроле квантификује ефективност ултрасоничне инспекције. 
Методологија стабла отказа грешака се показала ефективном као начин 
одсликавања параметара која би утицала на грешку у идентификацији пукотина 
у високо интегрисаним варовима. Такође, ова методологија олакшава развој 
значења квантификовања ефективности цијелог процеса фабрикације варења и 
процеса инспекције. 
Стабло грешака које је било креирано и прегледано у погледу тачности и 
комплексности, представљено је као правилна репрезентација реалности. 
Вјероватноће људских грешака које су биле инсертоване имају неколико основа 
у стварности и неће губити приближност. 
 

6.2 Бркић, Р., Ђурић, Ж., Моделовање расположивости система за пренос података 
у интегралном железничком систему, научно-стручни часопис, “Хидраулика и 
пнеуматика”, година VI, издавач: Друштво за техничку дијагностику Србије, 
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ISSN 1452-967X број 1-2, Ниш, 2011.год., стр. 3-8. 

Анализа поузданости и расположивости система за пренос података унутар 
интегралног жељезничког система се врши преко моделовања система односно 
његових стања и њихових повезаности.  
Анализа експлоатационих података је рађена према приказаном моделу Маркова 
за израчунавање вјероватноће појединих стања система у зависности од стања 
система (интензитета отказа поједних дијелова система) и организације 
одржавања система (интензитета оправки). Ако је стање система на високом 
нивоу као и одржавање система, поузданост и расположивост система је на врло 
високом нивоу. Међутим таква ситуација најчешће није у жељезници. 
Представљени модел Маркова са четири погодно изабрана стања система пружа 
добре могућности за брзу и добру квалитативну и квантитативну процјену стања 
и њихову динамику у зависности од одређених параметара, поузданошћу и 
расположивошћу појединих дијелова система. Представљени модел пружа 
бројне могућности испитивања међузависности појединих параметара. 
Према приказаним резултатима модела може се квантитативно показати да само 
одржавање не може да надомјести глобално ниску поузданост система. Са друге 
стране висока глобална поузданост елемената система без адекватног одржавања 
не може да одржи потребан ниво поузданости и расположивости цијелог 
система. 
 

6.3 Ашоња, А., Адамовић, Ж., Микић, Д., Ђурић, Ж., Одржавања котрљајних 
лежајева на машинама, научно-стручни часопис, “Одржавање машина”, година 
VIII, ISSN 1452–9688 UDK 005, Број. 1-2, Смедерево, 2011.год,. стр. 12-18. 
Тенденција развоја нових машина данас, базиране су на високој продуктивности, 
условљавајући тако значајан пораст: оптерећења, брзина и радних температура. 
Као последице тога јављају се проблеми са повећаним трењем, хабањем, 
неуравнотеженошћу и појавом вибрација. При томе, не треба заборавити 
чињеницу да сваки други котрљајни лежај на њима откаже због неодговарајућег 
подмазивања, што засигурно намеће питање оправданости употребе и 
унапређења нових технологија у производњи и нарочито у начинима одржавања 
котрљајних лежајева. 
Циљ рада био је да укаже на актуелне савјете и препоруке које се користе у 
одржавању котрљајних лежајева. Описани су поступци неопходни за одржавање 
котрљајних лежајева, као што су идентификација, складиштење и преглед 
лежајева. 
Даљи кораци развоја котрљајних лежајева на машинама зависиће од степена 
усавршавања трибомеханичких процеса, а даља експлоатација и одржавање ових 
лежајева прије свега требали би указати на смањење оштећења котрљајних 
лежајева увођењем нових заптивача и мазива у експлоатацију, односно повећању 
њиховог вијека трајања. 
 

6.4 Ђурић, Ж., Процедуре одржавања техничких система, Часопис “Одржавање 
машина”, Број 7-8, Смедерево, 2007.год., стр. 54-60. 

У раду је приказан опис процеса израде и усвајања пројекта-процедуре у систему 
одржавања техничких система према захтјевима стандарда ISO 9001:2000, кроз 
практичан примјер индустријског предузећа. Веома битан елемент који треба 
узети у обзир приликом креирања интерних аката стандардизације јесте 
постојећи начин документовања активности у предузећу. Пракса је показала, да 
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је много лакше и прихватљивије за запослене, ако се постојећа пракса дограђује, 
него да се уводе потпуно нове активности. Имајући у виду, са једне стране, 
потребу спровођења свих нужних мјера ради обезбјеђења исправног рада, 
одржавања перформанси у прописаним границама и спречавање појаве отказа 
техничког система, а са друге стране, потребу организованости, одговорности и 
логистичке подршке за спровођење ових мјера, намеће се потреба прописивања 
и придржавања правила понашања, а све у циљу обезбјеђења квалитетног 
одржавања техничког система. 
Процедурама одржавања се између осталог спречавају конфликти у случајевима 
када су активностима одржавања техничких система обухваћене различите 
организационе јединице предузећа. Овим је обезбјеђена сигурност у обављању 
процеса одржавања техничких система, тј., сваки посао (процес или активност 
одржавања) треба обављати правилно и на исти начин и то не само данас, него и 
сутра када се промјене услови у организацији. 
 

6.5 Ђурић, Ж., Адамовић, Д., Управљање пројектима – модел за примену (project 
management – model for application), Часопис “Одржавање машина”, Број 6, 
Смедерево, 2006.год., стр. 58-65. 
У раду је приказан примјер једног модела за управљање пројектима који се може 
примјенити у привредним предузећима. У дугорочној пословној политици једног 
предузећа, пројекти чине један од елемената пословне стратегије. Остваривањем 
циљева којима се идентификује завршетак пројекта, постижу се будућа жељена 
стања у пословању. 
Ефикасно управљање реализацијом пројеката постиже се примјеном 
одговарајућих управљачких метода и техника. Коришћење савремених 
управљачких метода и техника је основни услов за избор и усмјеравање 
потребних управљачких акција. 
Сврха утврђивања организације пројекта је да прецизно дефинише на који начин 
ће се обавити посао, ко и гдје ће тај посао да обави, које одговорности и 
овлашћења имају они који требају да обаве посао и какав је однос њихових 
овлашћења и одговорности према другим у организацији предузећа. У суштини, 
организациона структура за пројекат мора да буде изабрана тако да одговара 
карактеристикама пројекта по његовој величини, техничко-технолошкој 
сложености и приоритету. Од правилног избора организационог облика за 
реализацију пројекта зависи успјех пројекта. Стога се овом послу мора прићи 
веома озбиљно и свјесно у фази планирања пројекта. 
Модел је коришћен од стране аутора у сложеном индустријском предузећу и 
показао се као успјешан путоказ у области унапређења појединих функција 
предузећа. 
 

6.6 Јевтић, Н., Ђурић, Ж., Хидродинамичка спојница, Часопис “Хидраулика и 
пнеуматика” издавач: Друштво за техничку дијагностику Србије, број 3, Ниш, 
2006.год., стр. 42-48. 
У раду је описан принцип рада хидродинамичког преносника, затим 
представљене су особине хидродинамичке спојнице, као и њене основне 
карактеристичне величине. Такође, представљене су једначине промјене 
момента количине кретања, снаге у преносу, укупан коефицијент корисности 
хидродинамичке спојнице, укупни (механички и хидраулични) губици енергије, 
хидраулична циркулациона енергија и хидраулични губици енергије. Размотрено 
је узајамно дејство радног точка са радном течношћу и примјер рада 
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хидродинамичког преносника. Из једначине за обртни момент се види да 
вриједност момента зависи од протока течности Q, густине течности, улазног и 
излазног полупречника радног кола и улазне и излазне обимне компоненте 
апсолутне брзине течности. 
 

6.7 Јевтић, Н., Ђурић, Ж., Стефановић, С., Некомплексни хидродинамички претва-
рач обртног момента, Часопис “Хидраулика и пнеуматика” издавач: Друштво за 
техничку дијагностику Србије, број 3, Ниш, 2006.год., стр. 49-54. 
У раду је описан хидродинамички претварач обртног момента као представник 
хидродинамичких преносника који се у литератури често назива и 
хидродинамички трансформатор обртног момента. Описана је разлика у 
принципу рада, као и предност хидродинамичког претварача обртног момента у 
односу на хидродинамичку спојницу. Такође, представљена је конструкција и 
принцип рада хидродинамичког претварача са три радна кола, затим, 
карактеристичне величине хидротрансформатора и губици преноса, укупан 
коефицијент корисности трансформатора. Описана је и разлика у принципу рада 
и конструкцији између комплексног и некомплексног хидродинамичког 
претварача. 
 

6.8 Воскресенски, В., Ђурић, Ж., Минић, Б., Амбрози, М., Benchmarking – концепт 
орјентације на лидере у бранши (Benchmarking – concept of orientation on liders in 
profession), Часопис “Одржавање машина”, Број 5, Смедерево, 2005.год., стр. 
16-19. 
У раду је описан benchmarking као концепт оријентације на лидере исте бранше. 
Benchmarking jе заснован на сталним унапређењима, тј. представља један 
перманентан процес учења, иноваторства, који укључује комплетно предузеће. 
Представљени су суштински елементи, форме benchmarking-a као инструмента 
иноваторства, начин стварања benchmarking тимова, као и процеса benchmarking-
a. 
Успјешан benchmarking ствара погодну климу за промјене, јер омогућава 
запосленима да спознају своју позицију у односу на лидере у бранши – ствара се 
клима за учење и перманентно унапређење процеса рада. Напредак се 
периодично мјери, циљеви се увијек изнова дефинишу, тако да је benchmarking 
рационална метода, која осигурава да се задовоље жеље купаца, унапређује се 
међусобно разумијевање у организацији, заједнички се остварују циљеви. 
 

7. Радови са саопштења међународног значаја штампани у цјелини (М33=1): 
7.1 Đurić, Ž., Maksimović, R., Measuring and Analysis of the Key Performance Indicators 

in an Industrial Enterprise Applying Information System, XI Balkan Conference on 
Operational Research - BALCOR 2013, COBISS.SR-ID 201618956, ISBN 978-86-
7680-285-2, Belgrade & Zlatibor, 7-11 September, 2013, Serbia; pp. 69–78. 
У раду су приказани резултати мјерења и анализа кључних показатеља 
перформанси (KPI’s) процеса у конкретном, сложеном индустријском предузећу, 
примјеном модела са посебно развијеном клијентском апликацијом за 
управљање перформансама у индустријском предузећу. 
Резултати истраживања упућују да је примјена посебног модела за мерење KPI’s 
индустријског предузећа уз подршку информационог система предузећа у 
потпуности оправдала исказане потребе да информациони систем предузећа, 
поред основне улоге везане за аутоматизацију процеса пословања, буде 
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проширен и на елементе који обезбјеђују наведене анализе процеса. 
Аутоматизацијом прикупљања и обраде потребних података и информација у 
предузећу обезбјеђују се тачнији, потпунији и ажурнији подаци везани за начин 
вођења евиденција о реализацији процеса, посебно када су те евиденције 
регулисане одговарајућим процедурама. Тиме се мјерење перформанси процеса 
усмјерава на краћи временски период, омогућује правовремену анализу и 
ефикасан начин рјешавања неусаглашености, са постављеним циљевима 
унапређење процеса, производа/услуга и укупних резултата предузећа. 
 

7.2 Radovanović, Lj., Adamović, Ž., Đurić, Ž., Measurement of the key indicators of dia-
gnostic maintenance performances, 10th International Conference: MAINTENANCE 
AND PRODUCTION ENGINEERING – KODIP 2012, Savez inženjera Crne Gore, 
Društvo održavalaca sredstava za rad Crne Gore, Mašinski fakultet u Podgorici – 
Kooperativni trening centar, ISBN 978-9940-587-24-2, June 26-29, 2012. Budva, 
Montenegro, pp. 103-106. 

У раду су приказани индикатори за праћење перформанси функције одржавања 
који представљају начин за квантитативно исказивање односа између застоја, 
трошкова, губитака, степена коришћења капацитета, продуктивности, квалитета, 
безбједности и заштите на раду. Приказана примјена модела кључних 
перформанси процеса прије и после примјене дијагностичког модела одржавања 
у термоелектрани. 
За период у коме је вршена анализа указује се да су основни параметри 
(перформансе) интерних процеса, имали задовољавајућу величину и позитивно 
оријентисан тренд после примјене дијагностичког модела одржавања. 
Мјерењем и анализом кључних индикатора перформанси процеса одржавања у 
термоелектрани стичу се потребни и довољни услови за ефикасно управљање 
процесом одржавања и термоелектраном у цијелини. 
 

7.3 Đurić, Ž., Maksimović, R., Methodology of the process improvement in the industrial 
company based on performance measurement, International Convention on Quality 
(YUSQ - Quality and Standardization Association of Serbia), UDK 658.5, ISBN 978–
86–903197–6–3, June 06-09, 2011. Belgrade, Serbia. pp. 13–18. 

У раду је приказан један прилаз методологији унапређења процеса на основу 
анализе остварења циљева процеса примјеном модела за мјерење кључних 
показатеља перформанси – KPI’s, која представља добру основу за покретање 
активности на побољшању перформанси процеса и примјену “Six sigma” 
концепције унапређења квалитета у организацији. Такође, извршена је анализа 
примјене и приказ кључних показатеља перформанси (KPI’s) у конкретном, 
сложеном индустријском предузећу, и представљени су ефекти примјене 
кључних показатеља перформанси у алаизираној области. 
Сазнања до којих се дошло у овом раду упућују на закључке да рјешења којима 
се обезбеђује управљање кључним показатељима перформанси предузећа, 
заснована на мјерењу, надзору и унапређењу свих процеса доприносе, поред 
повишења укупних пословних резултата, утврђивање међузависности између 
оствареног нивоа квалитета појединачних процеса и показатеља ефективности 
пословања цијелог предузећа. 
Наведени резултати указују и на наглашену потребу успостављања система 
кључних показатеља перформанси (KPI's) предузећа у виду одговарајућих 
стандарда и њихове примјене као методологије која обезбјеђује стално 
повишење квалитета предузећа у цијелини. 
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7.4 Đurić, Ž., Maksimović, R., Establishing the quality management system in the 

company with complex activity, XIV International scientific conference INDUSTRIAL 
SYSTEMS – IS’08, ISBN 978–86–7892–135–3, October 02-03, 2008. Novi Sad, 
Serbia. pp. 321–330. 

У раду је приказан начин рјешавања проблема који се јавља у успостављању 
система менаџмента квалитетом према захтјевима стандарда ISO 9001:2000 у 
предузећу са сложеном дјелатношћу. 
Након примјене апликативног модела за управљање документацијом QMS-a 
може се закључити, са тог становишта, да информационим технологијама 
припада веома значајно мјесто у одређивању стратегијске предности уопште. 
Папирна форма и електронска форма документа на нивоу текст процесора, су 
лоша рјешења те се императивно намеће електронско управљање као рјешење, 
нарочито у предузећу са сложеном дјелатношћу. 
Примјеном информационог система, односно електронским евидентирањем 
одређених параметара омогућена је лака и брза доступност података, као и 
њихова подложност анализи с циљем стицања потребних релевантних нових 
информација за процес перформанс менаџмента. 
 

8. Радови са сопштења националног значаја штампани у цјелини (М63=0,5) 
8.1 Adamović, Ž., Đurić, Ž., Radovanović, Lj., Josimović, Lj., Savić, N., Assessment and 

forecast levels of turbogenerators reliability, 2nd Conference „Maintenance 2012“, 
June 13-16, 2012., ISSN 1986-583X, Zenica, Bosnia &  Herzegovina, pp. 41-50. 

Савремена наука о одржавању техничких система, поред развоја технологије 
одржавања, развија истраживање и анализу узрока отказа техничких система. 
Анализом отказа може се доћи до података који, у будућем раду техничког 
система, могу спречити отказе, смањити и интензитет отказа или предвидјети 
временски интервал у коме ће се отказ догодити. 
У производњи електричне енергије је од огромне важности да анализа отказа да 
што тачније наведене параметре. Они морају осигурати непрекидни производни 
ток технолошких система на начин како захтјева савремени производни 
менаџмент: повећан обим квалитетне производње са што мањим трошковима. 
Ако се зна интензитет отказа компонената склопова техничких система може се 
исцрпном анализом отказа на технолошким система смањити застоји, смањити 
непредвидиви откази и повећати расположивост производне функције 
технолошког система. 
Задатак менаџера у функцији одржавања и производње јесте да поузданост и 
расположивост технолошлих система подигне и одржава на високом нивоу. То 
се постиже ако се анализа отказа ради у једнаким периодичним интервалима 
времена користећи све параметре логистичког система одржавања техничких 
система. 
 

8.2 Ђурић, Ж., Примена Balanced Scorecard koncepta у сложеном индустријском 
предузећу; Зборник радова - XXXIV Конференција “Хидрауличара и 
одржавалаца средстава за рад Србије”, ISBN 978–86–85391–07–1, Врњачка 
Бања, 03.-04. јун 2011. стр. 220-229. 

У раду је приказана разрада основних поставки модела Balanced Scorecard (BSC) 
концепта кроз његове суштинске елементе и приказ могућности његове примјене 
у сложеним индустријским предузећима. Улога и значај примене Balanced 
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Scorecard концепта у индустријским предузећима представља добру основу за 
израду модела за мјерење и анализу кључних показатеља перформанси (KPI’s) 
идентификованих процеса у предузећу. Истовремено, један од основних циљева 
примене Balanced Scorecard модела је унапређење процеса, односно указивање 
на потребу добијања приближно једнаких односа између дефинисаних 
перспектива у Balanced Scorecard моделу.  
Примјена Balanced Scorecard концепта указује на потребу његовог 
прилагођавања природи и карактеристикама конкретног случаја – бранши и 
величини предузећа. 
Очекује се да промјене у начину посматрања различитих сегмената пословања 
кроз Balanced Scorecard битно утичу на квалитет организације предузећа и да 
тиме допринесу пословању, а пре свега развоју компаније и бржем достизању 
стратешких циљева и визије предузећа. 
Примјена Balanced Scorecarda концепта у сложеном предузећу имају значајну 
улогу јер чини основу за процјену и оцјену усјпешности његове реализације као 
компонената циљева предузећа у оквиру конкурентских стратегија. 
 

8.3 Ђурић, Ж., Адамовић, Ж., Развој модела процеса одржавања према стању са 
контролом нивоа поузданости у рударској индустрији; Зборник радова, ISBN 
978–86–83701–27–8, XXXIII Мајски научно-стручни скуп одржавалаца Србије, 
Врњачка Бања, 28.-29. мај 2010. стр. 289–295. 

У раду је приказан модел процеса одржавања према стању са контролом нивоа 
поузданости који представља скуп активности сакупљања, регистровања, обраде 
и анализе података о нивоу поузданости саставних дијелова система у реалном 
процесу експлоатације и доношење одлуке о неопходним планским 
активностима одржавања. 
Извршена је анализа истраживања могућности примјене модела процеса 
одржавања према стању са контролом нивоа поузданости у рударској 
индустрији.  
Истакнут је значај коришћења описаног модела и његов допринос смањењу 
застоја техничких система, што као резултат даје висок степен искоришћења, а 
тиме и смањење трошкова одржавања, као и продуктивности предузећа у којима 
се ти системи користе. 
Приказани резултати за стратегију одржавања према стању са контролом нивоа 
поузданости приказују добру сагласност са постављеном хипотезом – стратегију 
одржавања према  стању са контролом нивоа поузданости целисходно је 
примењивати за саставне дијелове система и/или системе са нерастућим 
интензитетом отказа. 
 

8.4 Ђурић, Ж., Комуникација; Зборник радова XXX Мајског скупа одржавалаца 
Србије, Врњачка Бања, мај 2007. 
У овом раду приказана је анализа модела комуницирања као процеса преношења 
информација од једне особе до друге. Наведено је да комуницирање са или без 
разумијевања није само себи циљ, већ је у служби постизања адекватног 
понашања примаоца, па дефиниција комуникације гласи: комуницирање је 
пренос информација између пошиљаоца и примаоца, ради постизања 
адекватног понашања. 
Комуникације прожимају све елементе менаџмента и појединачно их повезују у 
јединствену цјелину. Заједнички рад људи у организацијама које суштински 
представљају систем, у којима на основу заједничких комплементарних идеја, 
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знања, вјештина и рада остварују више него што би износио збир њихових 
појединачних доприноса. Чин процеса комуницирања заједно за њихову 
подршку чини основни предуслов повезивања индивидуа у јединствен радни 
систем и основни услов неометаног одвијања организационих процеса. 
Информационо-комуникациони систем би требало да чини срж сваке 
организације која треба да се преструктурише превасходно у складу са токовима 
информација. 
 

8.5 Ђурић, Ж., Поступци контроле хабања и сагоревања; Зборник радова XXX 
Мајског скупа одржавалаца Србије, Врњачка Бања, мај 2007. 
У раду су представљене методе и технике, као и начин увођења проактивне 
контроле квалитета уља и мазива које омогућавају праћење техничког стања 
система у експлоатацији. Веома је тешко поуздано предвидјети сваки отказ 
система, поготову код затворених система, гдје су површине изложене трошењу 
неприступачне за посматрање. Потпуна елиминација трошења саставних 
дијелова система се практично не може остварити. Данас се примјењује већи 
број метода на основу којих се долази до закључака о присутним процесима 
трошења. 
На основу представљених и приказаних метода контроле квалитета уља и мазива 
и увођења система проактивне контроле хидрауличних система као и на основу 
добре техничке дијагностике система може се интервал употребе флуида 
продужити без ризика али, у случају акцидента, и скратити, односно, извршити 
правовремена замјена контаминираног и деградираног уља и евентуална замјена 
неког од елемената система који је у фази критичне похабаности и пријети већим 
поремећајима и штетама. 
Применом метода и техника контроле квалитета, као и начина увођења 
проактивне контроле квалитета хидрауличног уља на практичном примјеру 
рударске механизације, а на основу мјесечних извјештаја у коме се добијају 
подаци о досутим количинама хидрауличног уља у поједине хидрауличне 
резервоаре, значајна пажња се привукла нарочито после објављивања првих 
резултата који су сведочили о великим уштедама и знатног смањења потрошње 
хидрауличног уља. 
 

8.6 Ђурић, Ж., Адамовић, Д., Методе истраживања; Зборник радова XXIX Мајског 
скупа одржавалаца Србије и Црне Горе, Врњачка Бања,18.-19. мај 2006. 
У овом раду су представљене врсте и области примјене научних метода, које 
пружају довољно елемената за закључак о великој важности научних метода за 
развој научно-истраживачког рада. Представљена је подјела и структура научних 
метода, као и методе истраживања.  
Методологија обезбјеђује истраживање понашања (кретања) система под 
дејством дјеловања различитих спољних и унутрашњих чинилаца и 
програмирање неопходних мјера за промјену реалног система. Она треба да 
задовољи следеће захтјеве: да узме у обзир природне и особине реалног свјета 
који утиче на понашање система; да омогући лабораторијско истраживање 
утицаја већег броја постављених претпоставки о систему и окружењу на будуће 
понашање система; да омогући лабораторијско истраживање утицаја могућих 
поремећајних дејстава; да обезбједи документациону базу за избор између 
могућих алтернатива будућих кретања (понашања); да омогући програмирање 
мјера и њихово обухватање планом активности којима ће се обезбједити 
афирмисање одабраних претпоставки у будућности; и да обезбједи континуитет 



14 
 

планирања. 
На основу представљеног методологија не открива истине, него показује путеве 
који воде према истини. 
 

8.7 Ђурић, Ж., Адамовић, Д., Методе и технике за пројектовање; Зборник радова 
XXIX  Мајског скупа одржавалаца Србије и Црне Горе, Врњачка Бања, 18.-19. 
мај 2006. 

У раду је дат преглед метода и техника које могу наћи примјену у поступцима 
пројектовања система и управљања процесима рада. У циљу пружања најновијих 
савремених сазнања из области управљања реализације разноврсних пројеката, 
као и прилагођавање честим промјенама у пословном окружењу, дат је одређен 
број метода и техника за пројектовање (FTA, FMEA i FMECA - методе анализе 
отказа и неисправности, дијаграм тока, поређење особина, дијаграм сличности и 
дијаграм стабла, SPC методе, дијаграм расипања, ISHIKAWA дијаграм, анализа 
поља утицаја, PARETO или ABC дијаграм, SWOT анализа, методе планирања) 
које могу наћи примјену у поступцима савременог пројектовања као и 
управљања разноврсним процесима рада. 
На основу представљених и приказаних метода и техника за пројектовање и 
управљање може се наћи њихова примјена у поступцима: пројектовањима 
процеса рада, поступака или упутстава за рад на извођењу поступака рада или 
реализације услуге, контроле процеса производње или вршења услуга, 
пројектовање поступака технологије одржавања, пројектовање поступака 
реинжењеринга и бенчмаркинга поступака одржавања техничких система, 
управљање процесом рада, пројектовање производа, производња и вршење 
унапређења квалитета, дијагностика техничких система, експлоатација система и 
многим другим поступцима и процесима пројектовања и управљања пројектима. 
 

8.8 Ђурић, Ж., Адамовић, Д., Значај и улога реинжењеринга за систем одржавања; 
Зборник радова XXIX Мајског скупа одржавалаца Србије и Црне Горе, Врњачка 
Бања,18.-19. мај 2006. 

У раду је представљен значај и улога реинжењеринга за систем одржавања који 
представља перманентну трансформацију, како цијеле организације тако и 
система одржавања, као и суочавања са изазовима које намећу организације 
конципиране на традиционалним структурама. 
Са аспеката одржавања овај приступ има сигнификантну улогу, јер су они били 
доста занемарени у организацијама. Чињеница је да процеси при вршењу 
одржавања захтјевају одређени поступак надгледања рада техничких система. 
Ефективност техничких система поготову у данашње вријеме долази до изражаја 
услед примјене нових, савремених технологија у дијагностификовању узрока 
отказа. Међутим, унапређење одржавања техничког система треба у себи 
укључити и улагање у развој информационог система заснованог на новој 
концепцији функционисања процеса одржавања при чему искључиво треба 
водити рачуна о учесницима у процесу одржавања са нагласком на ефикасност 
токова процеса одржавања и подизању нивоа квалитета ових процеса. 
 

8.9 Адамовић, Ж., Ђурић, Ж., Десница, Е., Радовановић, Љ., Јаношевић, Б., Минић, 
Б., Фактори поузданости елемената хидрауличне инсталације; Зборник радова 
XXVIII Мајског скупа одржавалаца Србије и Црне Горе, Врњачка Бања,19.-20. 
мај 2005. 
У данашње вријеме привреда носи велике материјалне губитке због недовољне 
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поузданости машина и недовољне примјене техничке дијагностике. 
Хидраулична инсталација је дио машине или технолошке опреме, и зато од њене 
поузданости зависи ефикасност машина и испуњавање задатог обима рада. У 
раду су приказани фактори који одређују поузданост хидрауличне инсталације 
као и основни разлози неисправности хидрауличне инсталације. 
Према физичкој природи сви фактори који имају утицај на поузданост 
инсталације у процесу експлоатације могу се подјелити на три групе: климатски, 
хидраулични и механички. Климатски фактори – температура животне средине 
је један од најактивнијих фактора. Хидраулична инсталација опште намјене 
може се експлоатисати у машинама које раде у различитим климатским 
условима; хидраулични фактори – носилац енергије у инсталацији је течност, 
зато сваки утицај, који доводи до промјене њених каратеристика може да буде 
разлог отказа; механички фактор – услед јаког узајамног дејства инсталације, 
појављују се удари, оптерећења и вибрације. Као резултат утицаја размотрених 
фактора у процесу експлоатације мјењају се излазни (функцонални) параметри 
агрегата и хидрауличне инсталације у цјелини. 
 

8.10 Адамовић, Ж., Ђурић, Ж., Јаношевић, Б., Минић, Б., Статистички аспект чврстоће 
и коефицијент резерве трајности хидрауличке инсталације; Зборник радова 
XXVIII Мајског скупа одржавалаца Србије и Црне Горе, Врњачка Бања,19.-20. 
мај 2005. 

У овом раду је објашњен статистички аспект чврстоће, односно поузданост 
чврстоће, вјероватноћа исправног рада хидрауличке инсталације, такође 
приказан је коефицијент резерве трајности за задати циклус оптерећења.  
У фази пројектовања за обезбјеђивање захтјева у односу на чврстоћу обављају се 
прорачуни и подвргавају елементи инсталације испитивањима на статичку 
чврстоћу и на отпорност на замор. 
Обезбјеђивање високе поузданости елемената у етапи пројектовања састоји се у 
проналажењу таквих путева утицаја на конструкцију и услове рада, да би као 
резултат ових утицаја вероватноћа неразарања била максимална. 
Приликом дјеловања на конструкцију наизмјеничног оптерећења дешава се 
нагомилавање оштећења и стање конструкције као резултат сумирања оштећења 
монотоно и неповратно приближава се граничном. 
Задатак одређивања степена утицаја на елемент конструкције са циљем 
довођења његове поузданости до потребног нивоа треба рјешавати у двије етапе: 
прво према носивости и оптерећењу одредити тражена значења средњих 
коефицијената резерви  чврстоће, затим према параметрима сметње наћи 
тражена значења конструкцијских карактеристика y носивости и параметра 
оптерећења, промјеном математичких очекивања за које се претпоставља да 
треба да реализују наметнути утицај. 
 

8.11 Ђурић, Ж., Амбрози, М., Јосимовић, Љ., Аврамовић, Д., Лајић, Д., ERP – 
мотивација и очекивања; Зборник радова XXVIII Мајског скупа одржавалаца 
Србије и Црне Горе, Врњачка Бања, 19.-20. мај 2005. 

У овом раду су описани ERP системи (enterprice resource planning systems) који 
представљају пословне стандардне софтверске пакете, и који подржавају 
функционалне области и процесе у предузећу путем интегрисане примјене 
(рачуноводство, продаја, маркетинг, особље, набавка итд.). Овај интегративни 
приступ је велика предност ERP софтвера у односу на поједине апликације, које 
немају могућност рада са заједничким базама података. Ово олакшава 
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комуникацију између појединих функционалних области предузећа. 
Представљено је уређење ERP система, предности и недостаци стандардног 
софтвера у поређењу са индивидуалним, начин и трошкови увођења, као и 
мотиви и очекивања од увођења ERP система. 
 

8.12 Ђурић, Ж., Јосимовић, Љ., Вељковић, Д., Аврамовић, Д., Јазић, Д., Benchmarking 
у одржавању; Зборник радова XXVIII Мајског скупа одржавалаца Србије и Црне 
Горе, Врњачка Бања,19.-20. мај 2005. 
У овом раду је описан појам Benchmarkinga у коме је констатовано да ново 
вријеме захтјева и нове теоријске одговоре на питања опстанка, раста, развоја и 
управљања пословним системима тако и сама предузећа морају да приступе 
новом осмишљавању пословања уз примјену свремених менаџмент техника које 
имају за циљ повећање продуктивности пословања и унапређења квалитета. 
Поред циљева benchmarkinga у одржавању, описане су форме benchmarkinga i 
то: интерни, конкурентски (екстерни), функционални и генерички. Затим је 
представљена методологија и процес benchmarkinga у одржавању. Такође у раду 
се долази до закључка да се успјешан benchmarking заснива на заједничком 
дејству различитих, важних фактора са одређеним менаџерским поступком, који 
треба да стоји иза свега, а да се напредак периодично мјери, циљеви се увијек 
изнова дефинишу, тако да је benchmarking разумна метода, која осигурава да се 
задовоље жеље кориснка производа предузећа, и ово иде даље тиме што се 
потребе купаца временом мијењају. 
 

8.13 Јевтић, Н., Адамовић, Ж., Ђурић, Ж., Јовановић, М., Сервоуправљачи; Зборник 
радова XXVIII Мајског скупа одржавалаца Србије и Црне Горе, Врњачка Бања,19.-
20. мај 2005. 
У овом раду је описан сервоуправљач - хидраулични механизам који има 
предност у односу на класичне механичке управљачке системе мобилних 
машина у томе што осим савлађивања отпора који се јављају приликом 
управљања има и могућност преношења великих сила на точкове код малог 
улазног сигнала (серво ефекат). 
Анализиране су основе хидраулике планетарног типа, који се базирају на 
кинематици планетарних преносника, конструктивна рјешења планетарних 
преносника, предности, практична примјена, недостаци, параметри орбиталног 
преносника.  
Представљена су сервоуправљачка кола, затим, димензионисања основних 
компоненти и избор параметара са следећим смјерницама: избор оптималног 
радног притиска, дефинисање управљачког момента - отпор закретања, избор 
управљачког цилиндра са параметрима, избор брзине управљања и осталих 
компоненти, као и монтажа, пуштање у рад сервоуправљача и одржавање 
сервоуправљачког кола. 
 

8.14 Јевтић, Н., Ђурић, Ж., Реџић, М., Јовановић, М., Хидростатички или хидро-
динамички систем преноса снаге; Зборник радова XXVIII Мајског скупа 
одржавалаца Србије и Црне Горе, Врњачка Бања,19.-20. мај 2005. 
У овом раду су представљене предности и недостаци хидростатичког и 
хидродинамичког система преноса снаге, тј. представљен је однос момента, 
степена искоришћења η, простора за уградњу, вијека трајања и трошкова између 
хидростатичког и хидродинамичког преноса снаге. 
Анализирана су искуства у раду са хидростатичким погоном на утоваривачима и 
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хидростатичким системом за грађевинске машине, као и тенденције даљег 
развоја система преноса снаге на овим машинама, такође је разматран 
хидростатички систем за управљање машинама, систем руковања и режим рада. 
 

8.15 Јевтић, Н., Ђурић, Ж., Реџић, М., Јовановић, М., Хидраулични пренос снаге код 
мобилних машина; Зборник радова XXVIII Мајског скупа одржавалаца Србије и 
Црне Горе, Врњачка Бања, 19.-20. мај 2005. 

У овом раду је описана улога хидрауличног преноса снаге код мобилних 
машина, који су у основи подјељени на хидростатичке и хидродинамичке. 
Извршено је поређење рада и примјене хидростатичког и хидродинамичког 
преноса снаге код мобилних машина. Представљен је принцип преноса снаге 
флуидима на примјеру једног возила, затим извршен је опис и подјела начина 
преноса снаге од изворне енергије до механизма управљања. Према теоретским 
и практичним прорачунима извршена је подјела радне течности, као и њен 
утицај на пренос снаге.  
Описан је начин одржавања хидрауличне инсталације, избор и замјена уља, рад 
пречистача, режим рада машине и оптерећење инсталације, свакодневна и 
повремена контрола инсталације, одржавање чистоће инсталације и одржавање 
заптивености. 
 

8.16 Малић, Д., Ђурић, Ж., Реџић, М., Софтвер за прорачун погодности одржавања и 
ефективности техничких система; Зборник радова XXVIII Мајског скупа 
одржавалаца Србије и Црне Горе, Врњачка Бања,19.-20. мај 2005. 

У овом раду представљен је подсистем информационог система одржавања 
техничких система, који обезбјеђује складиштење статистичких података о 
отказима техничких система откривених у току рада и у различитим стањима 
процеса одржавања ради одређивања карактеристика поузданости истих. 
Представљеном базом података омогућено је рјешење следећих задатака: 
одређивање стварног нивоа безотказности техничких система у различитим 
условима експлоатације, формирање програма одржавања, разраду и 
усавршавање техничких захтјева за повишење нивоа поузданости и 
експлоатације технологичности техничких система у фази пројектовања.  
Понуђени софтвер је лак за учење и употребу. Овоме се посебно тежило, да би се 
рјешио проблем едукације радника, тј. да за његову употребу нису потребни 
експерти, нити би се радници из производње преводили у административне 
раднике. 
Обрађени софтвер представља алат за лакше, ефективније и ефикасније 
креирање активности одржавања и праћење рада техничког система. 
 

8.17 Малић, Д., Радовановић, Љ., Ђурић, Ж., Минић, Б., Јаношевић, Б., Тадић, Д., 
Деловање на систем и теорија сврха/средства; Зборник радова XXVIII Мајског 
скупа одржавалаца Србије и Црне Горе, Врњачка Бања, 19.-20. мај 2005. 

Данас, се све више гледа на сврху у оквиру теорије система и у свјетлу њених 
основних појмова постаје важна тема истраживања. Кроз рад је представљен 
појам система, шта је сврха, сврха система и који су дијелови система. Такође, 
презентовано је и шта изискује оптимизација система, шта обрађује 
инпут/оутпут модел система, у чему је противречност постављања сврхе и њен 
степен одређености, као и њена релевантност. На крају рада обрађена је 
проблематика  вишестепених и вишечланих програма, до чега они воде и шта 
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ови програми предвиђају. 
Хијерархија положаја може конкретизовати орјентацију, према шеми 
сврха/средство, само онда кад је и сама конструисана као сврха/средство 
поредак. Она тиме постаје кичма система. Врховна инстанца треба да 
представља сврху система и следи је као своју сврху. 
Уврштавање шеме сврха средство у теорију система је могуће само ако се она 
сједини с инпут/оутпут моделом. Тада се може говорити и о програмирању 
(“програм сврхе”, производни програм, планирање производње). 
 

8.18 Адамовић, Ж., Ђурић, Ж., Мерење радних параметара и испитивање кара-
ктеристика хидрауличних пумпи и мотора; Октобарски симпозијум 
инжењерства поузданости, дијагностике и одржавања Србије и Црне Горе, 
Врњачка Бања, 25.-26.10.2004. (Зборник радова на ЦД-у) 

У овом раду су размотрени упрошћени поступци билансних испитивања 
карактеристика хидрауличних пумпи и мотора на основу мјерења радних 
параметара. Строго раздвајање губитака за већину запреминских машина 
представља  веома тежак задатак. Карактеристике хидрауличних пумпи и мотора 
су представљене са одређеним скуповима зависности добијених на основу 
експерименталних података. 

 
4. Образовна дјелатност кандидата 

1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора (Навести све 
активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  

 
− Средњошколски центар „Милићи“, школска 2004/2005 - Професор техничког 

цртања 
 
 

5. Стручна дјелатност кандидата 

1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 
1.1  Представник руководства за квалитет (Руководилац стратешког пројекта) – 

Успостављање система менаџмента квалитетом према захтјевима стандарда ISO 
9001:2008 у предузећу АД "Боксит" Милићи; - Одлука број: 01-А-01-11/07; 
Датум: 03.10.2007.год.; Пројекат реализован: новембар 2011.године; 

1.2  Руководилац и координатор пројектног тима – Успостављање система 
менаџмента здравственом безбједношћу производа према захтјевима стандарда 
ISO 22000:2005 и препорукама HACCP (Codex Alimentarius) у Сектору 
Производња хране (област сертификације Производња јаја) и Сектору 
Угоститељство и туризам (област сертификације Ресторан са рибњаком), 
Компаније "Боксит" а.д. Милићи; Датум: 29.06.2012.год.; Пројекат реализован: 
фебруар 2013.године; 

1.3   Одговорни пројектант за главни машински пројекат - Израда инвестиционо-
техничке документације за објекат: Инсталација пропан бутан гаса за потребе, 
снадбевања  гасом котла за грејања објекта - Дом Здравља „Свети Никола“ у 
Милићима; Инвеститор: Дом Здравља "Свети Никола" Милићи; Израда главног 
пројекта: АД "Боксит" Милићи - Решење број: 01-А-01-6717/08; Датум: 
01.08.2008.год.; Шифра пројекта П6/08, Број протокола: 01-А-01-6717/08; 

1.4  Одговорни пројектант за главни машински пројекат и елаборат ППЗ - Израда 
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инвестиционо-техничке документације за објекат: Инсталација пропан бутан 
гаса за потребе, котларнице и производног погона у "СЛ Таково" д.о.о. Требиње; 
Инвеститор: "Компанија Таково" Горњи Милановац, Србија; Израда главног 
пројекта: АД "Боксит" Милићи - Решење број: 01-А-01-9592/09; Датум: 
07.12.2009.год.; Шифра пројекта П5/09, Број протокола: 01-А-01-9594/09; 

1.5  Одговорни пројектант за главни машински пројекат - Израда инвестиционо-
техничке документације за објекат: Инсталација пропан бутан гаса за потребе, 
котларнице и кухиње хотела "Термаг" Јахорина; Инвеститор: Хотел "Термаг" - 
Јахорина; Израда главног пројекта: АД "Боксит" Милићи - Решење број: 01-А-
01-10624/10; Датум: 09.11.2010.год.; Шифра пројекта П11/10, Број протокола: 
01-А-01-10626/10; 

1.6  Одговорни пројектант за главни машински пројекат - Израда инвестиционо-
техничке документације за објекат: Складишни силос за зрнасте производе у 
Милићима; Инвеститор: "Милекс" д.о.о. Милићи; Израда главног пројекта: АД 
"Боксит" Милићи - Решење број: 06-A-01-12221/11; Датум: 08.12.2011.год.; 
Шифра пројекта П 7/11, Број протокола: 06-A-01-12223/11; 

1.7  Одговорни пројектант за главни машински пројекат - Израда инвестиционо-
техничке документације за објекат: Складишни силос за зрнасте производе у 
Милићима; Инвеститор: "Милекс" д.о.о. Милићи; Израда главног пројекта: 
Компанија "БОКСИТ" а.д. Милићи - Решење број: 01-А-01-3655/12; Датум: 
26.07.2012.год.; Шифра пројекта П9/12, Број протокола: 01-А-01-3661/12; 

1.8   Одговорни пројектант за главни машински пројекат - Израда инвестиционо-
техничке документације за објекат: Доградња приземног анекса са намјеном за 
технички преглед возила уз постојећи приземни објекат аутосервисне 
радионице, уз рушење постојећег објекта у Приједору; Инвеститор: 
"Arcelormittal" д.о.о. Приједор; Израда главног пројекта: Компанија "БОКСИ" 
а.д. Милићи - Решење број: 04-А-01-4228/14; Датум: 29.07.2014.год.; Шифра 
пројекта П8/14, Број протокола: 04-А-01-4254/14; 

1.9   Стручни надзорни орган за фазу машинских инсталација при изградњи објекта 
"Погон за сушење и паковање воћа, поврћа и љековитог биља" у Лукић Пољу и 
"Пословног центра" у Каракају; Инвеститор: АД "Боксит" Милићи - Решење 
број: 01-А-01-7001/07; Датум: 07.09.2007.год.; 

1.10  Стручни надзорни орган за фазу машинских инсталација при изградњи објекта 
"Рајков торањ" у Милићима; Инвеститор: АД "Боксит" Милићи - Решење број: 
01-А-01-7259/09; Датум: 16.09.2009.год.; 

1.11  Sтручни  надзорни орган за машинску фазу при изградњи објекта "Ауто центар" 
у Милићима; Инвеститор: АД "Боксит" Милићи - Решење број: 01-А-01-7205-1; 
Датум: 14.07.2006.године; 

1.12  Стручни надзорни орган за машинску фазу при изградњи објекта "Станица за 
снадбијевање горивом моторних возила" у Вукшић Пољу; Инвеститор: АД 
"Боксит" Милићи - Решење број: 01-А-01-7188/06; Датум: 23.05.2006.године; 

1.13  Стручни надзорни орган над извођењем радова, у фази машинске инсталације 
ТНГ, на објекту "Фарма за узгој пиленки" у Јоховцу; Инвеститор: Компанија 
"Боксит" а.д. Милићи - Решење број: 01-А-01-979/13; Датум: 21.03.2013. године; 

1.14  Одговорни руководилац грађења, фаза машинске инсталације етажног гријања, 
на изградњи "Стамбено-пословног објекта П+4" у Милићима; Локација: Улица 
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Милоша Обилића, Милићи, Инвеститор: Компанија "Боксит" а.д. Милићи – 
Решење о именовању одговорног руководиоца грађења број: 01-А-01-488/15; 
Датум: 31.01.2015. године; 

1.15  Одговорни руководилац грађења, фаза машинске инсталације, на изградњи 
објекта "Мини мљекара" у Милићима; Локација: Лукић Поље, Милићи, 
Инвеститор: Компанија "Боксит" а.д. Милићи – Решење о именовању одговорног 
руководиоца грађења број: 01-А-01-2543/15; Датум: 17.04.2015. године. 

 
Признања, награде и одликовања за професионални рад: 

Кандидат је добитник златне плакете за постигнуте резултате у развоју техничке 
дијагностике у периоду 2000-2005. године – Друштво за техничку дијагностику 
Србије и часопис “Одржавање машина”. 

 
Остало: 
− Од 2003. године, од Министарства привреде енергетике и развоја Републике 

Српске, након положеног стручног испита за техничког руководиоца у области 
рударства, посједује Уверење о положеном стручном испиту за обављање послова 
техничког руковођења у области рударства. (Број: 01-31-114-55/01) Бања Лука, 
27.09.2003. године. 

− Од 2005. године, од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију Републике Српске посједује Рјешење (личну лиценцу) за израду техничке 
документације, машинска фаза - област термотехнике и надзор над извођењем ових 
радова. (Број регистра. 6186/05, Број протокола 16-361-377/05) Бања Лука 
19.10.2005. године. 

− Од 2006. године, од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију Републике Српске посједује Рјешење (личну лиценцу) за извођење и 
надзор над извођењем машинске фазе, област термотехнике. (Број регистра. 
6382/06, Број протокола 16-361-108/06) Бања Лука 18.03.2006. године. 

− Од 2009. године, од Машинског факултета из Бања Луке (Универзитет у Бањој 
Луци), након положеног стручног испита за водитеља техничког прегледа, посједује 
лиценцу за водитеља техничког прегледа возила (Лиценца број: 116/09). 

 
 

6. Интервју са кандидатом: 
Дана 31.08.2015. године, са почетком у 1030 часова, у просторијама Факултета за 
производњу и менаџмент Требиње,  у складу са Правилником о поступку и условима 
избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву,  одржан је интервју са 
кандидатом др Жељком Ђурићем.  
Након одржаног интервјуа Комисија констатује да др Жељко Ђурић, испуњава све 
услове конкурса за избор у звање доцента из уже научне области Машинство (Ужа 
образовна област Производно инжењерство). Кандидат др Жељко Ђурић показао 
склоност како наставном, тако и научно-истраживачком процесу. Поред тога др 
Жељко Ђурић посједује богато привредно искуство, које може бити веома значајно у 
повезивању Факултета и Универзитета са привредним организацијама РС.  
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7. Извјештај комисије о приступном предавању 

Дана 31.08.2015. године са почетком у 11.30 часова у амфитеатру Факултета за 
производњу и менаџмент Требиње, у складу са Правилником о поступку и условима 
избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву,  др Жељко Ђурић је 
одржао јавно приступно предавање на тему под називом „Развој техничке 
дијагностике хидрауличних пумпи и мотора“. 
Послије излагања Комисија је једногласно  закључила да је кандидат др Жељко Ђурић,  
врло студиозно, и на изузетно високом нивоу извршио презентацију припремљеног 
излагања, тако да је у потпуности испунио све услове сходно члану 93. Закона о 
високом образовању (Службени гласник РС број 73/10 , 104 /11, 84/12 ,108/13 и 44/15), 
и члана 7. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета 
у Источном Сарајеву, и да може квалитетно, оперативно и егзактно  учествовати у 
процесу наставе. 

 

 
III) ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Узимајући у обзир досадашњи научно-истаживачки рад, стручну дјелатност кандидата 
као и мишљење комисије са одржаног интервјуа и извјештаја комисије са приступног 
предавања може се закључити да кандидат др Жељко Ђурић има изузетно запажене 
резултате. Кандидат је до сада аутор поглавља у 4 (четири) монографије националног 
значаја, аутор је поглавља у 2 (двије) књиге националног значаја, аутор је или коаутор 5 
(пет) радова објавњених у водећим међународним часописима, аутор је или коаутор 4 
(четири) рада објављена у водећим националним часописима, аутор је 1 (једног) рада 
објављеног у националном часопису,  аутор је или коаутор 8 (осам) радова објављених 
у научним часописима, има објављена 4 (четири) рада у зборницима са међународних 
конференција и 18 (осамнајест) објављених радова у зборницима са националних 
конференција. Био је одговорни пројектант или стручни надзор у 15 (петнаест) 
стручних пројеката. Такође је и добитник златне плакете за постигнуте резултате у 
развоју техничке дијагностике у периоду 2000-2005. године – Друштво за техничку 
дијагностику Србије и часопис “Одржавање машина”.  
Из достављених радова се види да је др Жељко Ђурић своја истраживања везао за 
надзор, дијагностику техничких система, као и за хидростатичке и хидродинамичке 
системе преноса снаге. 
Након одржаног инервјуа и приступног предавања може се закључити да се кандидат 
др Жељко Ђурић преставио као озбиљан и по мишљењу комисије компетентан 
кандидат за тражено радно мјесто. То се прије свега може закључити кроз 
презентовање наставничких и научних активности које би могле допринијети развоју 
Факултета. 
У складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Источном 
Сарајеву и Факултета за производњу и менаџмент Требиње,као и са Правилником 
о поступку и условима избора академског особља на Универзитету у Источном 
Сарајеву, Комисија са задовољством предлаже Научно-наставном вијећу 
Факултета за производњу и менаџмент Требиње и Сенату Универзитета у 
Источном Сарајеву да се др Жељко Ђурић изабере у научно звање доцента, на ужу  
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