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ЕВАЦ 

ПРЕДМЕТ: Извештај комисије за избор др Небојше Јуришевића , маст. инж. маш. у 

научно звање научни сарадник 

На седници Наставно-научног већа Факултета инжењерских наука у Крагујевцу 

која је одржана 2 1.10.2021. године, Одлука број О 1 - 1 / 3545-1 3 одређени смо за чланове 
Комисије за писање Извештаја о испуњености услова за избор др Небојше Јури шевића, 

маст. инж. маш. у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК. 

На основу прегледаног материјала који је достављен комисији, а који се састоји од 

стручне биографиј е кандидата, библиографије кандидата, као и на основу вишегодишњег 

познавања кандидата и увида у његов стручни рад, Комисија подноси 

ИЗВЕШТАЈ 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Др Небојша Јуришевић рођен је ЗО.О 1.1 989. године у Крагујевцу. Средње 

образовање успешно завршио као матурант Прве крагујевачке гим назије 2008. годин е. 

Основне академске студије у трајању од три година (6 семестара) на Машинском 

факултету у Крагујевцу (сада Факултет инжењерских 11аука) уписао школске 2008/2009. 
године. Завршни испит из предмета Пренос снаге флуидом на тему ,,Пригушење удара 

клипа хидроцилиндара, одбранио 05. 10.2011. године оценом 1 О и просечном оценом у 
току студиј а 8,70 и тиме завршио основне академске студиј е на смеру Е11ергетика и 

процесна техника, и стекао академско звање .. инжењер машинства". 

Мастер академске студије у трајању од две година (4 семестра) 11а Факултету 

инжењерских наука уписао школске 20ll/2012. године. Мастер рад из предмета 

Обновљиви извори енергије 2, на тему ,.Методологија избора и одређивања основних 
димензија турбина МХЕ, одбранио 30.08.2013. године оценом 10 и просечном оценом у 
току студија 9,81 и тиме завршио мастер академске студије на смеру Енергетика и 

процесна техн ика и стекао академско звање .. мастер инжењер машинства". 



Докторске академске студије уписао је школске 2013/2014. године на Факултету 
инжењерских наука у Крагујевцу, научна област Е11ергетика и процесна техника, под 

менторством проф. др. Душана Гордића. Све предмете предвиђене студијским програмом 

положио је са просечном оценом 1 О. 

Од априла 2013. г. је сти1 1 ендиста-докторант Министарства просвете науке и 

технолошког развоја Републике Србије. Од априла 20 15. г., као истраживач сарадник, 

запослен је на Факултету инжењерских наука где је а н гажован на реализацији пројекта 

интегралних и интердисциплинарних истраживања Министарства за науку: Ш 42013 -
Истраживање когенерационих потенцијала у комунал ним и индустријским енереганама Р . 

Србије и могућности за ревитализацију постојећих и градњу нових когенерационих 

постројења. 

Активно учествује у раду Регио11алног ЕВРО центра за енергетску ефикасности од 

запослења на Факултету инжењерских наука. У оквиру центра, токо 1 20 17/20 18 
учествовао је као члан тима у реализацији израде Програма енергетске ефи касности града 

Крагујевца 2018 -2020. 

Докторску дисертацију под називом "Систем за праћење и предвиl)аље потрошње 

енергије и воде у јавним зградама" под 1енторством проф. др Душана Гордића пријавио је 

5. 1 О. 2018. (бр. О 1-1/3392). Научно-наставно веће Факултета инжењерских наука 

Универзитета у Крагујевцу је одобрило израду пријављене докторске дисертације 23. 05. 
2019. г. (бр. 01-1 /1783- 10). 

Кандидат је учествовао у реализацији пројеката: 

• ИстраЈ1сивање ".-огенерацио11их поте11ција.1ю у л:о.11у11а.'/1/u.н и и11дустријс1-:и.н 

енергапа.110 Репуб.7ил:е Србије и .11огућ11ости за ревитализацију постојећих и 

изградњу нових л:оге11ерацио11их постројења. пројекат Мин истарства просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије, бр. Пројекта: ИИИ42013 , од 

2013 . г., којим руководи проф. др Душан Гордић. Институција која је носилац 

истраживања је Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу; 

• Програм енергетске ефикасности града Крагујевца 2018-2020, (Уговор 404-
353/ 16-ХЈЈ од 1О.О1.20 1 7. , Програм енергетске ефикасности доступан на: 

hnps://drive.goog\e.com/tile/d/1upB8x1 IS ksX5YJVpq2kRлI IAPh 1 MCdDh \ ie\\' 

Самостално, или у сарадњи са другим ауторима, објавио је, у до ~аћим и 

међународним научним часописима, односно саопштио на домаћим и 1\t еl)ународним 

научним скуповима, укупно 19 радова у протеклом изборном периоду. 

У оквиру међународне сарадље, учествовао је у раду CEEPUS мреже CIII-SK-0405-
10- 1819 - RenewaЫe energy sources. Током реализације пројекта боравио је на Faculty of 
Civi l and Environmental Engineeгiпg, Kielce Un iveгs ity of Techпology , Пољска, од 

01.04.2019. - 30.04.20 19. 

Др Небој ша Јуришевић је на Факултету инжењерских наука учествовао у извођењу 

вежби из предмета: Механика флуида, Енергија и животна средина, Процесни апарати и 

постројења, Технологије и постројења за третман вода и ваздуха, Обновљиви извори 

енергије 1, Обновљиви извори енергије 2, Инжењерски софтвери , Е - управа. Активно 
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учествује у изради завршних и мастер радова студената на Катедри за енергетику и 

процесну технику. 

Активно користи следеће софтверске пакете и п рограмске јези ке: Catia, AutoCAD, 
Fluent, MS Office Package, Matlab, Mathcad. RETScreen итд. Говори енглески, а користи се 

и немачким Језиком. 

2. БИБЛИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Списак радова објављених пре покретања поступка и избора у 

претходно звање - научни сарадник 

2.1. Рад у међународном часопису изузетних вредности М21а 

2. 1.1. ebojsa Lukic, Nebojsa Jurisevic, ovak Nikolic, Dusan Gordic, Specific heating 
consumption in the residential sector of SerЬi a-Example of the city of Кragujevac, 

Energy and Bui ldings, (20 15) Vol. I 07. рр. 163-1 71, 
Doi: https: //doi .org/ 1 0.1О 16/j .enbui ld .20 1 5.08.0 1 2 llF (2015): 2,973)1 

2.2. Рад у истакнутим међународним часописима М22 

2.2. 1. Mladen Josijevic, Dusan Goгd i c, Dobrica M ilovanovic, Nebojsa Jurisevic, ikola 
Rakic, А method to estimate savings of led li gl1 tiпg iпstalation in puЫic bui ldings: the 
case study of secondary schools in erЬia, Thermal сiепсе, (20 17) Vol. 2 1. о. 6В, 

рр. 293 1-2943 , Doi: https://doi.org/l 0.2298/TSCl 16 12091183 [IF (201 7): 1,247)] 

2.3. Радови у међународним часописима М23 

2.3 .1 . Nebojsa Jurisevic, Ousan Gordic, ebojsa Lukic, Mladen Josijevic, Bencl1marking 
heat consumption in educationa l buildings in the city of Kragujevac (Serbia), Eneгgy 
Efficiency, (2018) Vol.11 , No.4, рр. 1023- 1039, 
Doi: 11ttps://doi .org/10.1007/s l2053-018-963 1-v [IF (2018): 1,961 )1 

2.3.2. Jelena ikolic, Dusan Gord ic, Nebojsa Jurisevic, Vladimir Yukasinovic, Dobrica 
Mi lovanovic, Energy audi tiпg of indoor swimming facility with mL1 lti -c гiteria 

decision analysis for rank ing the proposed ene1·gy savings measшes, Energy 
Effi ciency, (202 1) Yol.-, No.-, рр.- , 

Doi https://doi.org/10.1007/s 12053-02 1-09949-w 1 IF (2020): 2,574)1 

2.3.3. Neboj"a Jurisevic, Ousaп Gordic, Arso Vukicevic, Assessment of predicti ve models 
for the esti mation of heat coпsumption in kindergartens. Theпna l Science, (2021) 
Doi: https://do i.org/10.2298/Т CI201026084J [IF (2020): 1,625)1 

2.4. Предаваља по позиву са међународног скупа штампано у целини М31 

2.4. 1. Dusan Goгd ic, Nebojsa Jurisevic. Dubravka Zivkovic. Yladimiг Vukasinovic, 
Dobrica M ilovanovic. Davor Koncalovic, Mladen Josijevic, Benchmarkiпg of Heat 
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Energy Consumption in PuЫic Buildings in tl1e City of Kгagujevac, 4th Viгtual 

International Conference on Science, Technology and Management, is. (2018) 
October 25 - 26, рр. 139 - 146. ISB 978-86-806 16-03-2 

2.5. Радови у зборницима радова са међународних научних скупова објављени у 
целини МЗЗ 

2.5.1. Nebojsa Jurisevic, Vапја Sustersic. Dusan Goгdic . ikola Rakic, Oveгview of а i г 
quality legislatioп and monitoгing of measurement zone СегЬiа. 9t11 Intemational 
Quality Conference, Кragujevac, (2015) June, рр. 145- 151 , ISB 978-86-6335-015-1 

2.6. Радови у врхунским часописима од националног значаја MSl 

2.6. 1. Душан Цановић, Небојша Јовичић, Милан Поповић, Младен Јосијевић, 

Никола Ракић. Небојша Јуришевић, Истраживање техно-економских 

предуслова, могућности и оправданости за искоришћење депонијског гаса са 

депоније комуналног отпада у Крагујевцу, Енергија, економија. екологија, 

(20 15) Vol . 17, о.3-4 , рр. 3 19 - 326, ISS 0354-8651 

2.6.2. Небојша Јуришевић, Вања Шуштершич, Душан Гордић , Милун Бабић, Никола 

Ракић, Слободан Савић, Душан Цановић , Анализа и мониторинг квалитета 

ваздуха мерне зоне Србија у току календарске 20 13. г ., Енергија, економија, 

екологија, (2015) Vol.17, о.3 -4, рр . 197-204, ISSN 0354-865 1 

2.6.3. Небојша Јуришевић , Младен Јосијевић, Никола Ракић, Александар 

Миловановић, Специфична потрошња финалне енергије у предшколским 

установама у Крагујевцу, Енергија. економија. екологија, (2016) Vol.17, No.1-2, 
рр. 390-396, ISSN 0354-8651 

2.6.4. Никола Ракић, Небојша Јуришевић , Милун Бабић, Наташа Ђоковић, 

Технологије складиштења електричне енергије, Енергија, економија. екологија. 

(20 16) Vol.17, о.1 -2, рр. 56-62, ISSN 0354-8651 

2.7. Радови у националним часописима М52 

2. 7.1. Никола Ракић. Душан Цановић. Небојша Јуришевић, Вања Шуштершич , 

Милун Бабић. Комбинована производња топлотне и електричне енергије 

когенеративним гасним модулом ,.vitoЫoc 200 em-20/39"., Трактори и погонске 
машине, (2014) Vol.19, No.4, рр. 54-60, ISSN 0354-9496 

2.7.2. Владимир Вукашиновић, Душан Гордић , Дубравка Живковић, Младен 

Јосијевић, Небојша Јуришевић . Примена backcasting методологије при 
дугорочном планирању коришћења биомасе, Енергија, економија. екологија , 

(20 18) Vol.20, No. 1-2, рр. 563-572, ISS 03540-8651 

2.7.3 . Небојша Јуришевић , Душан Гордић, Владимир Вукашиновић, Ана Радојевић, 

Гордана Стојановић, Анализа специфи чних потрошњи енергије у здравственим 

установама у граду Крагујевцу, Енергија , економија, екологија, (20 18) Vol.20, 
No.1-2, рр. 396-403, ISS 03540-8651 
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2.8. Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини М63 

2.8.1. Давор Јовановић , Душан Гордић, Јелена Николић. Небојша Јуришевић , 

Младен Јосијевић, Топлотно билансирање и повећање ефи касности коришћења 
топлотне енергије вртића . .Зека" у граду Крагујевцу, Србија, Енергија , 

економија, екологија. Златибор. Србија, (2020) 21 -24. јун , рр. 187-1 93. lSB 
978-86-86199-02-7 

2.8.2. Никола Ракић, Вања Шуштершич , Душан Гордић, Младен Јосијевић, Небојша 

Јуришевић, Јелена Николић, Однос инокулум/супстрат : прорачунске методе, 

Енергија, економија, екологија , Златибор, Србија, (2020) 21-24. ј ун , рр. 285-291 , 
ISBN 978-86-86199-02-7 

2.9. Одбрањена докторска дисертација М71 

2.9.1. Небојша Јуришевић , .,Систем за праћење и предвиђање потрошње енергиј е и 

воде у јавним зградама", Докторска теза , Факултет инжењерских наука 

Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 24. 9. 2021. г., бр. страна 101, Кључне 
речи: газдовање енерги ЈОМ, Јавне зграде, предшколске установе, енергетска 

ефикасност, предиктивни модели , Ментор: проф. др Душан Гордић. 

3. АНАЛИЗА ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА 

Од најзначајнијих научних радова у којима је доминантан допринос кандидата др 

Небојше Јуришевића у периоду меродавном за избор у звање научни сарадник. радови на 

којима је први аутор [2.3. 1, 2.3.2] су публиковани у међународним часописима (М23), док 
су радови [2.6.2, 2.6.3] публиковани у врхунским часописима од националног значај а. У 

наставку је дата анализа објављених радова у КОЈИМа Ј е кандидат учествовао као аутор 

или коаутор. 

Анализа рада (2. 1.1.]: Циљ спроведеног истраживања је био да утврдити 

индикаторе потрошње топлотне енергије у стамбеним зградама на примеру града у Р. 

Србији. Поред тога истраживање анализира утицај цене утрошене енергије (за случајеве 
. . . 

грејања путем система градског даљинског грејања, грејања централним системима на гас 

и струју) на мотивисаност власника стамбених зграда да додатном термичком изолацијом 

спољашњих зидова смање потрошњу топлотне енергије. Истраживање је показало да 

најниже вредности специфичне потрошње топлотне енергије (потрошње топлотне по 

јединици грејане површине пода) имају зграде које се греју електричним грејачима, потом 

зграде које се греју на гас а на послетку зграде прикључене на систем градског даљинског 

грејања. Поред тога, истраживање је указао на чињеницу да фиксни систем наплате услуге 

градског даљинског грејања (по јединици грејан е површине пода) за власнике савремених 

и релативно добро термички изолованих објеката није финансијски оправ,.'Ј.ан. У таквом 

случају, трошкови грејања електричном енергијом могу бити нижи од фиксних трошкова 

услуге даљинског грејања. Закључак истраживања је да неусаглашен однос цена 

енергената и начина наплате топлотне енергије, у релативно дугом периоду, могу утицати 

на додатна оптерећења електро-дистрибутивног система. Поред тога, фиксни начин 

5 



наплате услуге градског даљинског грејања н е делуј е стимулативно на власнике 

стамбених зграда да улажу у енергетску ефикасност. 

Анализа рада [2.2.1.]: Спроведено истраживање ю1а за циљ да утврди .\югућности 
за уштеду енергије и могућности за уштеду у одржавању система расвете у јавним 

зградама. Истраживање ј е спроведено 11а узорку од девет јавних зграда - средњих школа у 

граду Крагујевцу, а подразумевало је упознавање са типом и начином п римене система у 

свакој од анализираних зграда. Резултати истраживања су показали да су потенцијали 

уштеда новца у случај у унапређења стања и типа расвете у јавним зградама 53 - 56% а да 
Је период отплате улагања пет година. 

Анализа рада [2.3. 1.] : У научном раду су одређене вредности специфи чне 

потрошње топлотне енергије у образовним установама (зграде предшколских установа. 

основних и средњих школе, факултета) у граду Крагујевцу . Подаuи о потрошњи енергије 

су прибављени за п ериод од некол ико грејних сезона, нормализовани су и поређени са 

нормализованим вредностима потрошње топлотне енергије у другим градовима/земљама. 

Истраживање ј е показало да потрошња топлотне енергије у анали зираним образовним 

установама у граду Крагујевџу иа већ е специфичне вредности од очеки ваних. Поред тога, 

истраживање је рангирала потрошњу топлотне енергије у образовним установама од 

највећих ка најмањим при чему је могуће одредити приоритете за реконструкцију и зграде 

које ће бити предмет будућих истраживања . 

Анализа рада [2.3.2.]: Научно истраживање је имало за циљ да применом 
. . 

мултикритеријумске анализе одреди мере за уштеду енергије и воде затворених пливачких 

базена. Предмет истраживања су били затворени пливачки базени у Крагујевцу а 

примењена метода енергетског пре1"леда је била заснована на стандарду IS050002. У раду 
ЈС закључено да примена мера са периода 1 отплате од пет година може допринети уштеди 

у потрошњи енергије на затвореним пливачким базенима од 29%. 

Анализа рада [2.3.З.]: Циљ истраживања приказаног у раду је био формирање 

предиктивних модела за потребе предвиђања и праћења потрошње топлотне енергије у 

јавним зградама, као и одређивање индикатора који условљавај у њену потрошњу. 

Истраживање је спроведено на групи јавних зграда са н ај већим индикаторима потрошње 

топлотне енергије у образовном сектору - предшколским установама. За потребе 

предвиђања примењене су две линеарне (проста линеарна регресија и вишеструка 

линеарна регресија) и две нелинеарне методе (стабло одлучивања и вештачке неуронске 

мреже). Као најпрецизније, показале су се методе вештачких неуронских мрежа и 

вишеструке линеарне регресије . Проста линеарна регресиј а, иако релативно непрецизна, ј е 

била најједноставнија за формирање а стабло одлучивања метода н ај погоднија за 

интерпретацију . У раду је закључено да примењене методе могу дати релативно 

задовољавајуће исходе предвиђања. Одабир оптималне методе је условљен факторима као 

што су доступност података, познавање релативно напредних софтверских пакета, 

потреба да исход предвиђања буде релативно лак за интерпретациј у и потреба да подаци 

буду прецизни . 

Анализа рада [2.4. 1.]: У раду су приказани резултати ен ергетског бенчмаркин га 

јавних зграда. Предмет истраживања су биле зграде јавног сектора у граду Крагујевцу. 
Посматрани период истраживања јс 5 година. Прикупљени резултати потрошње топлотне 
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енергије су нормализовани и анализирани . Као зграде са највећом потрошњом топлотне 

енергије означене су зграде образовног сектора. 

Анализа рада [2.5.1.]: Рад приказан на међународном скупу се бави истраживањем 
које се тичу поређења регулати ва у области квалитета ваздуха у Р. Србији. околним 

земљама и зе tљама Европске Ун ије. Посматране регулативе се тичу прописа о граничним 

и толерантним концентрацијама SOx, Ох i PMIO u ваздуху. Истраживање је показало да 
земље нечланице Европске Уније имају блаже законе који се тичу граничних и 

толерантних вредности концентрациј а загађивача, ил и немају закон е у овој области. 

Промене законских оквира у области , које су у то време биле актуелне, указивале су на 

тренд постепеног прилагођавања п рописа стандардима који важе у земљама Европске 

Уније . . 

Анализа рада [2.6.1.]: Рад приказује техно-економске предуслове за искоришћење 
депонијског гаса са депониј е комуналног отпада у Крагујевцу. У ту сврху разматрана је 

оправданост финансијског улагања у инсталацију коген ерационог постројења са гасним 

СУС мотором. За потребе анализа примењен ј е софтверски пакет RETScreen. 
Истраживање је показало да се, за полазне услове анализе, улагање у когенерационо 

постројење исплати за приближно четири године. 

Анализа рада [2.6.2.]: Рад приказан на међународном скупу се бави истраживањем 
које се тиче процен е квалитета ваздуха у мерној зони Србија. Подаци потребни за ово 

истраживање су прибављени од стране надлежних установа задужених за дневна мерења 

концентрација SOx, Ох i РМ 1 О у ваздуху. Мерења су вршена на дневном нивоу 

референтним методама. Предност референтних метода у односу на аутоматске. у тренутку 

истраживања, била је у чињеници да се референтним методама мерио квалитет ваздуха у 

више различитих делова градова посматране мерне зоне. Истраживање је показало да се у 

зи ~ским месеци ia (месецима грејне сезоне) у готово свим посматраним градовима 

премашују толерантне вредности концентрација РМ 1 О. Као главне изворе загађења 

ваздуха у посматраним градовима рад идентификује индивидуална ложишта на угаљ и 

градске топлане. 

Анализа рада [2.6.3. ]: У раду се анализирају параметри потрошње финалне енергије 
у предшколским установама на територији града Крагујевца. Комбинација података 

локалних комуналних предузећа и установа укључених у истраживање има за циљ да 

пружи увид у специфичне потрошње јавних установа и одреди приоритете за 

реконструкциј у. Добијени резултати су показали да се све предшколске установе на 

територији града налазе у нижем енергетском разреду од законом прописаног .. с· а да се 
сви објекти осим два изграђена након и једног реновираног 20 1 О. године налазе или у "F'· 
или у најнижем "G" енергетском разреду. 

Анализа рада [2.6.4.]: Рад даје релативно кратак преглед технологија за 

складиштење електричне енергије. Описане су кондензаторске. суперкондензаторске и 

магнетне суnерпроводљиве технологиј е акумулације електричне енергије. Такође. дат је 

преглед и поређење хемијских технологија склади штења електричне енергије које 

подразумевају батерије на бази оловне киселине, натријум сумпор, никл кадм ијум и 

литијум јонске батерије, гориве ћел ије и nроточне батерије. 

Анализа рада [2.7.1.]: Рад даје релативно кратак осврт на процес и поступке 

когенерације са посебним акцентом на комбиновану производњу топлотне и електричне 
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енергије клипним моторима чиј е јс погонско гориво природни гас. Описан је модел 

когенеративне производње гасним модулом кој и представља део лабораторијске опреме 

Факултета инжењерских наука у Крагујевцу. Квантификована је произведена топлотна 

енергија која би била коришћена за загревање објекта факултета, као 11 електрична 

енергија која би била усмерена на слсктро-д11стрибутивну мрежу. Такође, приказани су 

трошкови производње и финансијске добити које се јављају током процеса микро 

когенерације. као и њихов укупни биланс. У раду ј е приказана и а нал111а ем и с иј е 

полутаната у атмосферу проузрокована радом гасног модула. 

Анализа рада [2.7.2.]:. Како би се начинио помак ка веhој заступљености 

обновљивих извора енергије у укупном уделу произведене енергије неопходно је 

извршити дугорочни развој стратегија и одреlЈивање путања кроз развој различитих 

сценарија. Backcasting представља један од методолошких оквира за дефинисање 

дугорочних сценарија у циљу остваривање жељене будућности и њихове анализе у см ислу 

изводљивости и резултата примен е. Методолошки оквир backcasting-a који је коришhен у 
раду предвиђа рад са заинтересованим странама. као и самосталан рад појединаца или 

тима који управљају спровођењем одређених активности . Примењени методолошки оквир 
у спроведеној студији случаја, заснован је на директном раду са заинтересованим 

странама кроз интервјуе и једну радионицу. 1 lрименом backcasting-a. у раду су 

дефинисане препреке за максимално искоришhење потенцијала у тренутним условима и за 

дефинисање критеријума и покретача и препрека за дугорочно унапређење коришhс1 ьа и 

максимизацију искоришћења доступног потенцијала дрвне биомасе. Поред тога, 

backcasting приступ се користио за развој дугорочних сценарија, односно одабир 

одговарајућег решења. његову анализу према кључним неизвесностима и дефинисање 

путање и неопходних промена. 

Анализа рада [2.7.3.]: У раду су анализира не потрошње енергије здравствених 
установа са циљем одређивања специфичних параметара (специфичних потрошњи 

енергиј е по јединици површине, запослено 1/лежају) како би се утврдила листа приоритета 

за будуће реконструкције. Анализиране зграде су разврстане у две групе: зграде примарне 

и терцијарне здравствене заштите тј. зграде амбуланти и зграде Клиничког центра у 

Крагујевцу. Подаци о потрошњи енергената су нрикупљани током неколико година 

(греј них сезона) како би се умањио и усрсдњио утицај климатских сезонских вар11јација. 

Како би тај утицај био што мањи , аутори су увел и концепт нормализације специфичних 

потрошњи топлоте. У раду је анализиран случај догревања зграда на струју. Резултати су 

показали да је дотрајалост зграда узрок повишених специфичних потрошњи топлотне 

енергије, а да је недовољан капацитет r10стојеhих грејних система у зградама узрок 

повишене потрошње електричне енергије (за 1 10требе догревања простора) у месецима 

греј н е сезоне. 

Анализа рада [2.8.1.]: У раду је извршено топлотно билансирање врт11ћа . .Зека". 
који се налази на територији града Крагујевца. Приказани су основни подаци о објекту, уз 

осврт на систем грејања, као и климатск11 услови локације на којој се објекат налази. 

Анализом потрошње топлотне енергије, извршене применом софтверског пакета .. UR А
Грађевинска физика 2··. утврђено је да објекат припада енергетском разреду .. G··, што 
указује да коефициј енти прелаза топлоте нс задовољавај у опсеге прописане Правили ком о 

енергетској ефикасности зграда. Сходно томе, предложене су мере за повеl1ањс 

ефикасности коришћења топлотне енергије у посматра ном објекту. Поред тога. за сваку од 
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предложених мера извршена је техно-економска анализа, која укључује одређивање 

почетне инвестиције за сваку предложену меру. као и прост период отплате . Применом 

одговарајућих мера на посматрани објекат закључено је да се може остварити уштеда 

потрошње топлотне енергије од готово 79%. 

Анализа рада [2.8.2.]:. Циљ истраживања био је извршити исцрпну студију у 
погледу количине мешовитог муља из отпадних вода и органске фракције комуналног 

чврстог отпада или прехрамбеног отпада. Утицај односа инокулум/супстрат на стопу 

производње биогаса/метана и крајњи принос процењен је за анализу биохем ијског 

метанског потенцијала у анаеробном реактору. Упоредне перформансе направљене су за 

различито израчунате концентрације супстрата и инокулума базиране на основу присуства 

испарљиве чврсте супстанце супстрата и инокулума. Истражени су различити приступи 

израчунавања и као резултат истраживања дате су опште и заједничке формуле. 

Анализа рада [2.9.1.]: Циљ докторске дисертације је развијање методологије за 
праћење и предвиђање потрошње енергије и воде у јавним зградама, при чему су 

очекивани резултати методологиј е релативно интуитивни и универзални предиктивни 

модели. Подаци потребни за израду предиктивних модела су прибављани у сарадњи са 

комуналним и јавно комуналним предузећима града Крагујевца. анкетирањем запослених 

и мерењима спроведеним у јавним зградама. Предиктивни l\юдели су развијани на 

подскупу података за обуку а тестирани на подскупу података за тест модела . 

За потребе израде предиктивних модела, примењене су и анализиране линеарне 

(проста линеарна регресија и вишеструка линеарна регресија) и нелинеарне методе 

(стабло одлучи вања и вештачке неуро 11 ске мреже). Свака метода захтева посебан приступ 

одабира параметара који утичу на исход предвиђања. 

Методе су примењене на студиј и случаја јавних предшколских установа. 

Прецизност примењених метода је посматрана за различите вредности потрошње воде. 

електричне и топлотне енергије. У том смислу. модели су испољавали различите 

предиктивне способности на целокупном скупу података, и подскуповима података који 

представљају различите распоне потрошњи. Иако нелинеарне методе показују већу 

предиктивну прецизност, на критеријуме за одабир најпогодније методе, поред свеукупне 

прецизности, утичу фактори као што су: број параметара потребних за формирање 

модела, прецизност модела у различитим распонима потрошњи и ниво стручности оног 
. . 

КОЈИ методе примењује. 

4. ЦИТИРАНОСТ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА 

Од пет радова кандидата Небојша Јуришевић обављених у часописима са СЦИ листе, 

према Scopus-y четири су цитирана (h-индекс: 3): 

1. ebojsa Lukic, ebojsa Juгisev i c, ovak ikolic. Dusan Gordic. Specific heating 
consumption in the residential sector of Serbia-Exa111ple of the city of Kragujevac, 
Energy and Buildings, (20 15) Уо\.107 , рр. 163- 171 , Doi: 
https://do i .oгg/l 0. 1 О 1 6/j .enbui ld .20 1 5.08.0 1 2 

Scopus (5) 
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2. Mladen Josijevic, Dusan Gord ic, Dobri ca Milovanovic, eboj sa Jurisevic, ikola Rakic, 
А method to estimate savings of led ligћting instal ation in puЫic buildings: the case 
study ofsecondary schools in Seгb i a, Thermal Science, (2017) Vol. 21 . о. 6В. рр. 

293 1-2943. Doi: https: /doi.org/I0 .22981ТSCI1 6 1 2091 1 8J 

copus(4) 

3. ebojsa Jшisevic, Dusan Gord ic, ebojsa Lukic, Mladen Josijevic, Benchmark ing heat 
consumption in educational buildings in the city of Kгagujevac (Se rЬi a), Energy 
Effi ciency, (2018) Vol.11 , No.4, рр. 1023- 1039, Doi: https://doi .org/ I 0.1007/s 12053-
018-963 1-у 

copus (3) 

4. Jelena ikolic, Dusan Gordic, ebojsa Juri sevic, Vlad imir Vukasinovic, Dobгi ca 

Milovanovic, Energy auditing of indoor swimming [acility with multi-criteria decision 
analysis fог гanking the proposed energy sav ings measures, Eneгgy Efficiency, (2021) 
Vol.-, о.-, рр.-, Doi https://doi.org/10.1007/s 12053-02 1-09949-w 

Scopus (1) 

5. ОЦЕНА КОМИСИЈЕ О НАУЧНОМ ДОПРИНОСУ КАНДИДАТА СА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ 

На основу анализе целокупног научноистраживачког рада др Небојше 

Јуришевића, комисија сматра да кандидат испуњава све услове према Закону о 

научноистраживачкој делатности и Правилнику о поступку и начину вредновања и 

квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача за избор у 

звање научни сарадни к. 

Својим досадашњим радом др Небојша Јуришевић је показао да поседује 

компетентност, креативност и стручност за научноистраживачки рад. Комисија истиче да 

ј е у току свог научноистраживачког рада посебан допринос дао: 

• утврђивању индикатора потрошњи енергије у јавним и стамбеним зградама; 

• утврђивању последица потрошње енергије на животну средину и квалитет 

живота; 

• процен и могућих уштеда енергије у различитим типовима јавних зграда; 

• одређивању фактора кој и утичу на потрошњу енергије и воде у Јавним 

зградама; 

• формирању метода за праћење и предвиђање потрошње енергије и воде у 

Јавним зградама. 

6. КВАНТИТАТИВНА ОЦЕНА КАНДИДАТОВИХ НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА 

ВРЕДНОСТ ИНДИКАТОРА НАУЧНЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

(Према Правилнику о стицању истраживачких и научних зваља, Сл. гласник 

РС159/2020) 
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ПРИКАЗ УКУПНОГ БРОЈА БОДОВА У СВАКОЈ ГРУПИ 

Врста резултата Број радова Вредност У купио бодова 

М21а 1 10 10 
М22 1 5 5 
М23 3 2 6 
М31 1 3 2, 1 - нормиран о 

М33 1 1 1 
М51 4 2 7 =2+2+ 1,4+ 1,6 - норми рано 
М52 3 1,5 4,5 
М63 2 0,5 0,8=0,5+0,3 - нормирана 
М71 1 6 6 

Укупно 
17 - 42,4 

остварених бодова 

МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ ЗАХТЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ 

НАУЧНИХЗВАЊА З б - а техничко-технолошке и иотехничке науке 

Диференцијални 

услов - од првог 
избора у Потребно је да ка ндидат има најмање ХХ поена, 

претходно звање који треба да припадају следећим категоријама: 

до избора у 

звање 

Неопходно Остварено 

Научни 
Укупно 

сарадник 
16 42,4 

Обавезни ( 1) М 1О+М20+МЗ1 +МЗ2+МЗЗ+М41 +М42+М5 1 +М80+ 
9 з 1,2 M90+MIOO 

Обавезни (2) М21 +М22+М23 5 21 

ЗАКЉУЧАК 

Према Правилнику о стицању истраживачких и научних звања "Службени гласник 

РС", број 159 од 30. децембра 2020. , кандидат др Небојша Јуришевић је укупно остварио 

42,4 поена (за звање научни сарадник ј е потребан услов ~ 16). Од овог броја поена, у 

категоријама М 1 О+М20+М31 +М32+М33+М41 +М42+М51 +М80+М90+М 1 ОО остварио је 

31,2 (за звање научни сарадник је потребан услов ~9), а у категоријама М2 1 +М22+М23 

остварио је 2 1 (за звање научни сарадник је потребан услов ~5) . Обзиром да у свим 

обавезним категоријама, број поена премашује потребан број поена за избор у звање 

научног сарадника, комисија констатује да су сви квантитативни показатељи у потпуности 

испуњени . 
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fl 1~/1{~t)ч ЏА k 
др Владимир Вукаш11нов11h, доцент 

Факултет инжењерских наука. Универзитет у Крагујевцу 

Ужа научна област: Енергетика и процесна техника 

др Дубравка Живковиh, 11ауч1111 сарадник 

Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу 

Ужа научна област: Техничко-технолошке науке - енергетика. рударство и енергетска 

ефикасност 
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Што се тиче квалитатив11 11х показатеља. јсд11о глас 110 СЈ\10 ста нов11 11па ;ta је ка11.Ј.идат 

др Небој ша Јур11шевић 11спу11110 неопхо..:.tне ус Јюве 11редв11 l)с нс Пр.~в 11 :1н11ком. 

1 lаучноистраживачка делатност др Небојше Јури 11 1 св11hа обухватала је с:1с.1еће 06.1асти: 

упоре.::~.111 стап 1 стику (бенч .\lарки11г) е нергетске еф11кас носп1 ста;\16е111 1х 11 ј.~в н11х згра.:~.а. 

утврђ ивање потенцијала за уштс1 1у тошют11е 11 еЈ1С ктр11 чне енерп1јс у jaR1111\1 ·3 гра.1ама 

(образов11им установа 11 1а 11 епортск11 :-. 1 објектима ) . дсф11 1 111сање фак· 1 ора кој) ~л1чу lla 
потрошњу е н ср 1 ·ије и воде у обра3ов 1111м устано ва 11 1 а. креирање мо1 1сЈ 1 а за 11раl1сњс 11 
предвиђање потрошње енерп1јс и воде > јавним 3 града11 1 а 1·1 др .. ) којима јс .:.i.ao ·~ начаја н 

допринос раз воју у зе 1љи 11 иностранству. Др l l cбojw<1 Јур1111Јсвиl1 јс као с<1ра..11 1и к 
учествовао у реализацији пројекта М11н11старства просвете. науке 11 тсх11о:ю11жог развоја . 

У оквиру 1еђу11аро..1не сарадње 11 11 1 ао је сту.:щјск 11 боравак не краl111 o.t \lCCClt .:.~.а на на 

страно111 универз итету. Објављ 11 ва1ьеl\1 сво_1 11 х 1 1 аучн11:-.. рсзухга га у \1еђ_ун<1ро.:~.11 и 11 1 

часописима. 11ауч11и11 1 скупов 1 1 11 1 а у зс lЉJl 11 иностранству. као и ренсюирањс,,1 радова ,. 
часописима са СЦИ листе. кандидат је 1 ютвр.:~.ио свој у в 1 1сок1 науч ну ко 11 1 11 сге11т110ст . 

Н а ос но ву приказане дстаљ11с а наюпе досадаш1ьег науч но11С'1 раживачког рада 11 
остварених резултата. као н увида у ук) па н рад др 1 l сбојше Јур 11 шсв11ћа. ч:1анов 11 

Ко111исије за избор кан..:.tидата с11 1 атрај) да И/\1ен ова н 11 11с 11уњава све ~слове за 1п6ор у 1ва~ ьс 

научни сарадник по критер ијум 111\l а ·~а ст11ца1ьс н а) чш1х звања 11 11рс,1.~аже l lауч110-
наставно/\1 већу Факултета инже1ьсрских наука Универзитета у Крагујевu) да усвој и овај 

Извештај и да исти проследи одговарајуће:\1 матично,,1 научном одбору 1 ин11старства 
п росвете. науке и тех нолош ко г раз воја Ре нубл ике Србије на коначно ус вајање. 

У Крагујевцу и Новоl\1 Саду. 

04.1 1.2021 . г. 

КОМИСИЈА 

шЈ 
др Гордић , дов1111 11 рофесор 

Факултет 11нжењерски , 1 а_ ка. Уш1 вср·нлс·1 у Кра1·ујевцу 

Ужа научна област: Е11сргеп1ка 11 процесна тсх 1111 ка 

лр Новак Н 11 ко.11и h , ва 11 рс1щ 11 нрофссор 

Факутс1 1111жс1ьсрсю 1х 11nука . У 1111всрз1 11 с· 1 у Крагујевцу 

Ужа научнn обЈ 1аст: Тер 10тех 11 и ка 11 ·1срмо:11 1 1 1 аl\111ка 

др Мирослав Кљајиh, в· 1pe...t1111 11роф 
Факултет техн нчк11х наука. Универз1л е1 } l l oвO;\l д_ 

Ужа научна област: Терl\ютсхни ка 11 lсрмош1наl\1и ка 
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м. С НАУКА 

llpн.'lOГ 5. 
у . . IJ:'DI V 

1 lатв 1111 с 1111 )"1 а - факу.1тета 1.:ој11 1 1<ц1 1 ос11 захтев : 
v 1- ·! } о 5 у' -/ 

Фак;. 1тст 11нжсњсрсю1 х наука. Ун 1тср1 11 1с1;. Краг)јсв11) } О Ј 1 1л 
-.Ј од 

у в ч 

РЕЗИМЕ Ј!ВВЕШТАЈА о КАНЈl.ИЛЛТУ ЈЛ СТИНАЉЕ llAYЧlIO l ' ~влљл 

1 О11 н1111 11оющ11 о ..-а11;щдату 

И .\1е 11 пре1и .\ 1с: 

1 ·о. 111 на рођења: 

.Ј МЫ : 

Небојша Јур11111 св11l1 

1989. 
3001989720020 

l l а·з 1ш 11 1 1 с 111 1) 1111ј с ) којој је ка~ 1Ј 111 ,·щ· 1 сн1. 11ю запослен : 

Фа1.:у. 11 с 1 1111жсњсрсю1х на . ка, У111шсрз1пс 1 у Кра1 ·уј свну (100°/о) 

) lИllJI0.\111 paO ()Д(': 10.'111 Ila: 201 1. факу. 11с1 : 'v1 ЭШllllCКll фаК) :IГСТ. YllllHC\HlllCI) 
Крш )јсв11) 

)li111.10.\111 pao МЛС: година: 20 12. фак) .1 1с1: Факу: 11 с·1 1111 жењсрских IШ) ю1. У шшср31пе1 ) 
Крш )јс вu) 

Локторнрао: 1 оди11 а: 202 1. фак) Ј 1 1 с1: Факултет и11же1ьсрс ких11аука , У111 11н.:рш1сту 

Kpai ујс 1щу 

l loc·1ojchc нау•111 0 ·звање : 

1 l аучно1вшы.: које ес тражи : 

О6. 1ае 1 ШI) кс ) којој ес ·1 ражи 1ва11,L' 
1 ран а JJ<l) кс~ 1.:ојој ес 1 раж11 ша1ьс 

1 la) ч на ~111ец 11 11 ; 111ш1) којој се 1 раж11 111ш 1,1.: 

Виши стручни саран111ш 

llay ч1111 саралшш 

Тсх 1111 ~11,о-п'х11оло1111•с Шt) i.:c 
:\1а111 1111 с 1 во 
Енср1с111"а, р) , щрс 1 во 11 с11ср 1 с 1сю1 

сф11ю1с11ос 1 
l la \llB на\ ЧНО I \la 1· н чн ог одбора којс,1 ес I LI'\ 1 св ) н yh) ј с: 

11 ; ta 1 )'.'1 IЈЈбора ) llH )' Чll O ЗВ<\ЊС : 

К С1 1 щ11 : 1а 1 ес 11рви пут бира у н а) ч 11 0 mai1,c 

Мап1 L11111 11 ау 1 11111 онбор Ја с11ср 1 етику, 

руларство 11 енергстс1<у сф111.:ас11ост 

111 llау 1 111 0-11 страж11вачю1 р езу. на 111 ( llp11 .1ю1 1 11 flp11 юг2): 

1. ' 101101 рафнјс. \t011ографске Cl) . t11jl:. ГС\1 ,11сю 1 '36ор1111н11 . . 1скс11кографекс 11 кар101 рафскс 
11;.6. 111кан11јс \ICIJ: 11аро.1 1 юг ·н~ачаја (: 1 tо110111сње 11а у 1н 1. 1) ( ~11 0): 

M ll 
М\ 2 = 

М I З = 

број 11pC. l l! Oe 1 )' K)' I 1 НО 



М14 = 

М15 -

М 1 6 = 

М\7 = 

М18 = 
2. Радови објављс 11и у 11 аучним часо1111сю1а :.1еђу 11 ародн о1· 111ачаја (М20): 

број в рсл 11 tк1 уку 11 1 ю 

1\2 la 1 10 10 
М21 -
мп 5 5 
М23 = 

.., 
_) 2 6 

М24 = 

М25 = 
М26 = 

М27 -

М28 -

3. Зборници са међународних науч1111х скуrюва (МЗО): 

МЗ ! = 

М32 = 
мзз = 
М34 

Ml5 
МЈб 

број 

1 
вpe,' lllOCT укуп но 

3 2, 1 - 11орми рапо 

4. ! lационалнс мо11ографије, тематски зборници , лекс и кографске и картографске 

публикације национално г значаја; 11аучни преводи и критичка издања грађе, 

библиографске публикације (М40): 

М41 = 

М42 -

М43 = 
М44 -

М45 -

М46 = 

М47 = 
М48 = 
М49 

број HpC,'llltKI уку111 10 

5. Часописи 11а1tиошv111ог зн ачаја (М50): 

М51 = 
број 

4 
вредност укуп 110 

2 7 - норм11ра110 

2 



М52 = 
М53 = 
М54 = 

М55 = 

М56 

3 1,5 4,5 

6. Зборници скупова националног ·~начаја ( 160): 

Мбl = 
М62 = 
М63 = 
Мб4 

М65 

Мбб 

број врс; 111 ост уку 1 1 но 

2 0.5 0,8 - нормираrю 

1. Магистарске и докторске тезе (М70): 

број вредност укупно 

М71 = 1 6 6 
М72 = 

2. Техни чка и развој н а решења (MRO) 

М81 = 
М82 = 
М83 = 
М84 = 

М85 = 
М86 = 

број врс,tнос 1· укупно 

3. 1 ! атс 11ти. ауторске из;южбе, тестови ( 190): 

М91 = 
М92 = 

М93 = 

број врелност укупно 

1 О. Изведена дела, награде, студије, изложбе . жири рања и кустоски рал O,' l меl)ународ11ог 

значаја (М 1 ОО): 

MIOI = 
М 1 02= 

М I ОЗ 

М 1 04 = 
М 1 05 = 

М 1 06 = 
М107 = 

број врслнос 1 укушю 
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11 . Изведена де11 а, н аграде, студ11јс. 1 11Јю:111:бс 0.1 национал ног lначаја ( 1\ 100 ): 

М 1 08 = 

М109 = 

M l 10 = 
M lll = 
М Ј 12 = 

број нрС, \Н ОС 1 ) куп но 

12. Крсиршы~ и а11ан иза ефеката ј ав 1111 х 110.111 ги ка (М 120) 
М 1 2 1 = 
М 1 22 = 
М 1 23 = 
М1 24 = 

IV Кв:-1 . 1111 а 111вна oue11a науч1ю1 . tо 1 1 rш11осн (l lршю1 1 ): 

1. Показатељи успеха у нау•шом раду: 
( ll a 1 ·pa,н: 11 11рю11ања за 11аучни рад. )ВОдна 1 1рс,щ1эања 11<1 конфсрснција~1а 11 др)Лl нрсдавања 1ю 1юз1111). ч,~анства у 

сщборищ1 \IСIЈу 1~ародних научних конфере1111ија 11 О)(бор11,1а науч11и х друштава. ч;1а11ства у урсl1ива•1 к11м одборима 

часuн 1ю1 . ур1.:ђ11нање монографија. рецензије 1 1ау• 1ни>. ражнш 11 11ројеката) 

Др Небојша Јуришевић ј с рспс1 1 з 11 рао радове у часописима са cr {И л и сте: Eneгgy 
Exp l oп11 i on & [xplo ita tioп 11 Т11егmаl Scicm.:c. 

2. Ангажова ност у развоју ус.•1о ва за научни рад, образовању 11 фор.\111раљу 

научних кадрова: 

(Лш1р111юс paJIIOJ) на) к..: ) зс\lљн: \IС111орс11щ 11р11 111p<LH1 \lac1 cp. ~1апн:тарск1t\ 11 доК'1орск11\ p.L1011a. р~ ко1юl11.:љс 

снс111ф1. 111сп1•1к1t\1 pa,ioв11\la : 11с;щгошю1 ра.1. \ICIJ~ нщю ~на 1.:ара.. 111"1: орrа11юа11ија Н<ђ чш1>. скунова) 

У окви ру међународне сара, tњс. као с гу дент докторских стуЈ tија ) чсствовао јс у 
ралу C'EEPU мреже С Ј 11- К-0405- 1 0- 1 819 - RenewaЫe eneгgy soшccs. Током реализације 

пројекта боравио ј е на Faculty оГ (_' ј , il апЈ 1 :. 11\' iгonmenta l Engiпee1· ing, Kiclcc Ll ni veгs ity of 
Tcchnoloю . 1 l ољска . од 01.04.20 19. - 30.04 .2019. 

3. Организаuија 11ауч1~о1· рана 
( Ру кtнюl1с 11,с 11ројск1 11ма. 1 юп1ројскти.,1а 11 Ј~L·1а11и ча: гс\ 110 .10111 к 11 нројсК'I и , 1~атс11·1 1 1 . 1111ona1111j c 11 pt::J) . 11а11 1 нр11~1 с 1 ~с 111-1 у 

11ракс 11 : р) ковоl1сњt: 1шуч11 1-1 ~1 и t.1 руч 1111м . tp) 11 1111ю~а , 1начајнс акнш1юсти у ком11с ијача и теЈ 1 11щ1 Мнш1с1арс1 ва 111юс 1кrс 

1 11 1<\)КС 11 1c.111,1a J1p) 11t>. '1инистарстаnа nс:~ан 1 1л ·1а 11а:•111~ . 11.:. 1а111ос·1 : рукоnоl1ењс 11а~ ч 11им и нст111 )1щја\lа). 

~. Квалитет научних резултата 
(Унщајност: 11ара'1сгри кnа;1 итета часо1111са ~1 1юз11т11вш 11111 11 ра11ос 1 кш1,1и,~а1 01нl\ ра.:юва; сфск1 1 н1н11 број ра..юва 11 број 
ра;юва 11op\\1tpa11 на ос 1 1ОН) броја коа) 1ора: с1с11с11 с,1щ1с1,L1 11осп1 11 с-1 с11сн )ЧСшl~а у рса; 111 1а1111_1 11 p<LIOB<t ~ на~ч1111~1 

11с111р11щ1 ~ ЈС\1 . 1.11 11 111юс 1 ра11ст11): .юнрннос ка11111;1а1а рса.11 1 Ј<11111.111 коа~"1орск11\ p<Ltoвa; з1~а•1а ј p<t11111aJ 

У сво:-1 досадашњеl\1 науч н о- 1 1ираж11вачко 1 раду др Небојша .Јури 11 1св11h 11с11о:ьио је 

висок степен самосталности у ОСl\1 1 1111љаваљ: 11 реа11и за~ tији ис 1ражива 1 ы1. као 11 обради и 
и1псрr 1 ретациј и Јtоб ијених рсз1111а 1-н . l lp11 1 омс. 1 10казао јс Ј (а рш.:110; 1 ажс lН аЈ ьсм , 

умl:111 ношh) и способношћу ·~а крса~ 11ван и стражи вачки ра;с. Рс·~ул гат11 његових 
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И С 1 раж111За1Ьа значајно су ДОПрИllС:IИ !1Cё:L llt !tЩltj lt 11 ројскта. а 113 ЉИХ јс 11p011ClCKJIO BИLllC 

н а) ч1111 х ра:юва који су пуб:~ико ва1111 у вр') 11 ск 11 м r. 1 clJy 11 apo.::t11ю1 и Jto iah11\1 часоп11сима. 
као 11 н11111с сао11штсња на ~1еђун аро,111 ю1 11 11ш111011ш1ни /\1 скуповима. Свој) 1 1 с 1 раживачку 
коr.111с1сн1нос1 1io mp.111,1aje објан. 1,нва11,с,1 16 б 11 б, 11~о1 рафсю1:-.. јсди~11 11 tа. 11 10· 5 ра;юва) 

\ICl) ) Hapo.11111'1 часо1 111сю1а раша \1 20. 2 pa.ta cao111t11c11a н а \1еђ:уш1ро. 11111\1 CK) l toв 11\1 a 

ран~ а \llJO. 5 ра;юва ) 11оr-.1аhич часон 1 1с11,1а ra111 а М 50 и 2 pa.ia сао111111 сна на .to\1al111 ~1 

СК) н о 1нtr.ш pai11 а М 50. Просеча11 број а: 1ора 1ю pa:t) 1а ) К) 11110 вавс;1сн) 6116,11101 раф 1 1ј; 
и-знос11 4.94. J la 6 радова био јс 11рв11 а)тор . 0 11 11 е·1 радова кандидаr-а др l lcбoj1t1c 
.Ј урин1свиl1а (h-11ндекс: 3) обављс1111х у часо 11ис 1 1 ма са СЦИ листе, чст11 р11 с; щ1 1 ирана 13 
11 у1 а бс·~ а) 101..1.итата у врхунски r.1 :-. 1 Сђ) наро;r1111 :-1 часо1 1и си 1 а (Encrgy 11 1: (2020): 7, 141. 
l ~ncгg) апd BL1ildings [I F (2020): 5,871) 

1. cbojsa Lukic. NеЬоГ <t Jш·isc' ic. ~о' ak ikolic. Dusan Gord ic. Spccilic hcating 
consumption in the residcпtial scctor оГ Sc1·bia Cxample о[ t\1c ci l) оГ KгagL1jc\1ac, 
ёncrgy and Building. (20 15) ol.107. рр. 163- 171, Doi: 
lнtp'>: tloi.oa'. 10.1016 ј L'11lч11 lt\."\1 1-. llX.0 12 ll F (2015): 2,973)1 

.'copus (5) 

Mladcn Josijevic. Dusan Cloгtl ic. l)ohrica Milo' ano\'ic. ;\cbojsa .Jurisc,·ic. ikola 
l~akic. А mcthod to cstimatc ~а' iпg'> 01· k d lighting instalation iп 11llhlic hL1ildings: thc 
casc study oГsecondary sc l1ools i11 Scrbia. IЋcm1a l cicncc, (2017) Vol. 21. о. 6 Г3. 

рр . 29] 1-2943. Doi: http" 1.l11 i .ог_ 1 О 22Чl) 1 SC 1 161"1()<)118Ј [Н' (201 7): Ј ,2Л) 1 

.'copus (4) 

3. Ncbo(a Jurisevic. Dusaп Coгdi c. '-cbojsa f,L1kic. Mladen Josijc,1ic. lkпchmaгking 

hcat consumption in educati oпal hllildi пgs in the city of KragujC\'aC ( сгЬiа) . f:ncгgy 

I.Пic icncy . (2018) Vol.11 . о.4, рр. 1023 1039. Doi : lнtps: doi.mg 10 1007 -. 1205)-
0IX-963 1-\ [IF(201 8): 1,961)1 

Sl:opus (3) 

4. Jclena ikolic, Dusan Goгll i c, Nchojs<t Juriscvic, Vladimir Vukasino\.ic. \ )оЬгiса 

Milovanovic. Energy auditiп g 01· iпdoor S\vimming Гac i lity with multi-critcгia lkc i s i oп 

anal) sis /01· ranking the pгoposcLI с1н.:г~) sa,·ings 111easurcs. Епсгю l ·: Гlicicnc). (202 1) 
Vol.14. о.- . рр.- . Doi 111111-.. ~u_, 11..:_ 10 1007 :-- 12051-021-09949 \\ 
ll F (2020): 2,5 7~) 1 

Scopus ( 1) 

У Оцс11 а t.\0.\111c11jc о 11аучно.\1 до 11р1111осу ю11 1, щ ата са образ:1ожсљс.\1 

Свој11м досадашњю.1 радо 1 JtP 1 Iсбојша .Ј уришевић је показао .ia 11occ, tyjc 
KO'\ t11 c1e11 пюсr. креативност и струч11ост 1а научно 11страживачки рад. Ко,111с 11ја 11сп1чс да 

јс у ~оку свог 11 ауч н о истражи вачко1 · рала 1юссба11 :ю пр111 юс дао: 

• у1 врђивању индикатора 1 ю 1 рu н111, 11 с 11срп~јс у јавним 11 стамбс1111~1 ·31 радама; 
• утврlЈ ивању последи 11а 1 ютро1 111ы.: с 11ср 1 · ијс 11а ж1шот11у срс, 11 1 11 у 11 квш11пст 

живота; 
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• 11ро цс11 и мо 1 ·уl1 и х уш 1 с;щ с11ер1 · 1 1јс ) ра-зл ичитим н1 1 ювт1r.rа Ј ЕШ I 1 и х ·3гра:tа: 

• о:rређива~1,у фактора ко.i 11 )'1 1 1чу 11а потрошњ)' с11ерпrјс 11 1ю:tс : ја в 11 1 1 м 

зградама; 

• форми рању 1 етода за 1 1 раћењс и 11рсдвиђа11,е 11отрошње енергиј е и во; tе у 

Јавним зградама. 

1 la основу приказане дсп1љ1 1 е ан а: 1111е nосадашње1 11 аучпоистраживачког рада и 

ос гваре11их ре-зултата. као и у в11.'tа : укупан ра;1 : tp Небојше Ј ) ршпевпћа. ч.'lшюви Комисије 
1а 1 116ор ка 1 ц1ц<па сма грају .1а и ~1 с110 ва 1111 1 1 с 1 1) њана с ве ) t:.ювс за и·3()ор : шањt 11ауч1111 
сара. щ111' 110 кри1 с ријум1 1 ма -за с 1111 щ11,е 11а:ч 1111 л 1 вања и 11 рс. t. 1юке Науч 11 tн1ас 1 ав 11 0.\1 вс l1у 
Фак1 ; 1 1 ·с 1 а 1 1 11жсњсрсю 1 х 11 а) К<l У 1 111 1 1срз 1 п с1а у Kpai ·yjcв1t ) , щ усвој и овај ~ 1 ·шс 111 1-ај 11 ; щ 
исти проследи од r ·оварај ућем мати чном 11ауч 11 ом одбору М1111 истарства 1 1 росвсте . 11аукс и 

тех нолошког развој а Републике Срб 11је 11 а коначно усвајање. 

У Крагујевну 

05. 11 . 202 1. 
ПреЈtсе:щик Комис 1 1 ·с 

l l~~Д)lII 

МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ ЗАХТЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ 

ll AYЧllИX ЗВАЊА 

МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ ЗАХТЕВИ ЗА СТИЦАЈЬЕ 110.ЈЕЛ,ИНАЧНИХ 

НАУЧНИХ ЗВАЊА - За 1·сх1111ч 1(0-тсх 11олошкс 11 б 11 отсхш1• 1Ј\с 11av1'e 

Д11 ферс 1 1ц11ја.1 н 1 1 

ус,юв - од првог 
111бора) 11нида1 11 щ1 11 ај мање ХХ 11ое 11а, 

11 рет:-. 01 1110 звање 

до 1 11бора у 

1 l отрсбн о јс да ка 

који греба да 11р 1 111алају сЈ 1 с;1с l111м категор11ја 1а : 

звање 

Нау•11111 

са ад1111 к 

Оба ве1 1111 ( 1) 
М 1 О+М20+МЗ 1 -+ 

----Ј-- - ---

Обаuе'3 1111 (2) 

YI<) ll l IO 

---
12 t-MJ3 • 1\1 ~ 1 +М42+М51 ' М80+ 

\/190- \1100 
-

121 Hvl22 • М23 
-

Нео 11 .,ошю Остваре 110 

16 ~2,4 

9 3 1.2 

i 
- -

5 21 

6 


