
С А Ж Е Т А К
ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I - О КОНКУРСУ

Назив факултета: Универзитет у Београду, Машински факултет
Ужа научна, oдносно уметничка област: Термотехника
Број кандидата који се бирају:  1
Број пријављених кандидата: 1
Имена пријављених кандидата:
1. Бранислав Д. Живковић

II - О КАНДИДАТИМА

Под 1.
1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Бранислав Душан Живковић
- Датум и место рођења: 31.10.1953.  Београд
- Установа где је запослен: Универзитет у Београду, Машински факултет
- Звање/радно место: ванредни професор
- Научна, односно уметничка област: Термотехника

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Универзитет у Београду, Машински факултет
- Место и година завршетка: Београд, 1978.

Магистеријум:
- Назив установе: Универзитет у Београду, Машински факултет
- Место и година завршетка: Београд, 1987.
- Ужа научна, односно уметничка област: Термотехника

Докторат:
- Назив установе: Универзитет у Београду, Машински факултет
- Место и година одбране: Београд, 1994.
- Наслов дисертације: „Нестационарно топлотно оптерећење климатизоване
просторије од унутрашњих извора топлоте са израженим утицајем зрачења“
- Ужа научна, односно уметничка област: Термотехника

Досадашњи избори у наставна и научна звања:
- 1979. асистент приправник на Катедри за термотехнику, Универзитет у

Београду, Машински факултет
- 1988, асистент на Катедри за термотехнику, Универзитет у Београду, Машински

факултет
- 1995. доцент на Катедри за термотехнику, Универзитет у Београду, Машински

факултет
- 2005. ванредни професор на Катедри за термотехнику, Универзитет у Београду,

Машински факултет
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3) Објављени радови
Име и презиме:
Бранислав Живковић

Звање у које се бира:
Редовни професор

Ужа научна, односно уметничка област за
коју се бира: Термотехника

Научне публикације
Број публикација у којима је једини или

први аутор
Број публикација у којима је аутор, а није

једини или први
пре последњег

избора/реизбора
после последњег
избора/реизбора

пре последњег
избора/реизбора

после последњег
избора/реизбора

Рад у водећем научном часопису међународног
значаја објављен у целини (М21) – – – 1

ISSN 0378-7788, (IF = 2,465)*

Рад у научном часопису међународног значаја
објављен у целини (М22 и М23) – –

3
ISSN 0378-7788, (IF = 0,34)
ISSN 0196-8904, (IF = 1,18)
ISSN 0196-8904, (IF = 1,94)

2
ISN 0354-9836, (IF = 0,962)*
ISN 2334-7163, (IF = 0,962)*

Рад у научном часопису националног значаја
објављен у целини (М51) 15 1 17 2
Рад у зборнику радова са међународног научног
скупа објављен у целини (М33) 5 2 3 6
Рад у зборнику радова са националног научног
скупа објављен у целини (М63) 14 1 9 2
Међународна научна монографија, или поглавље у
монографији са више аутора (М14) – – – 2
Национална научна монографија, или поглавље у
монографији са више аутора (М44) – 1 – –

Стручне публикације
Број публикација у којима је једини или

први аутор
Број публикација у којима је аутор, а није

једини или први
пре последњег

избора/реизбора
после последњег
избора/реизбора

пре последњег
избора/реизбора

после последњег
избора/реизбора

Рад у стручном часопису или другој периодичној
публикацији стручног или општег карактера (М52) 3 – 3 2
Уџбеник, практикум, збирка задатака, или
поглавље у публикацији те врсте са више аутора 2 1 1 –
Остале стручне публикације (пројекти, софтвер,
друго) (М84, М85, М101, М104 и М105) 6 1 10 11
* за 2013. годину, јер нема новији
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Списак радова кандидата пре избора у звање ванредног професора

Научни радови у истакнутим међународним часописима (М22)

1. Jaćimović B., Živković B., Genić S., Zekonja P.: SUPPLY WATER
TEMPERATURE REGULATION PROBLEMS IN DISTRICT HEATING
NETWORK WITH BOTH DIRECT AND INDIRECT CONNECTION - Časopis
“Energy and Buildings”, br. 28, str. 317 - 322, izdanje Elsevier Science, Ženeva,
Švajcarska, ISSN 0378-7788, 1998. (IF = 0,34)

2. Stevanović V., Prica S., Maslovarić B., Živković B., Nikodijević S.: EFFICIENT
NUMERICAL METHOD FOR DISTRICT HEATING SYSTEM HYDRAULICS -
Časopis “Energy, Conversion and Management”, br. 48, str. 1536 - 1543, izdanje
Elsevier Science, Ženeva, Švajcarska, ISSN 0196-8904, 2007. (IF = 1,18)

3. Stevanović V., Živković B., Prica S., Maslovarić B., Karamarković V., Trkulja V.:
PREDICTION OF THERMAL TRANSIENTS IN DISTRICT HEATING SYSTEMS -
Časopis “Energy, Conversion and Management”, br. 50, str. 2167 - 2173, izdanje
Elsevier Science, Ženeva, Švajcarska, ISSN 0196-8904, 2009. (IF = 1,94)

Списак радова кандидата после избора у звање ванредног професора

Научни радови у врхунским међународним часописима (М21)

1. Jovanović R., Sretenović A., Živković B.: ENSEMBLE OF VARIOUS NEURAL
NETWORKS FOR PREDICTION OF HEATING ENERGY CONSUMPTION,
Energy and Buildings No 94, pp 189/199, ISSN 0378-7788, Elsevier, 2015 (IF =
2,465 за 2013. годину)

Научни радови у међународним часописима (М23)
1. Musbah M., Živković B., Kosi F., Abdulgalil M., Sretenović A.: SOLAR ENERGY

CONTRIBUTION TO THE ENERGY DEMAND FOR AIR CONDITIONING SYSTEM
IN AN OFFICE BUILDING UNDER TRIPOLI CLIMATE CONDITIONS, International
Scientific Journal „Thermal Science“, Vol. 18 Supplement 1, page S1-S12, DOI:
10.2298/TSCI 121229124M, ISN 0354-9836, 2014 (IF = 0,962 за 2013. годину)

2. Božić V., Cvetković S., Živković B.: INFLUENCE OF RENEWABLE ENERGY
SOURCES ON CLIMATE CHANGE MITIGATION IN THE REPUBLIC OF SERBIA,
International Scientific Journal „Thermal Science“, DOI 10.2298/TSCI130309048P,
On-line edition ISN 2334-7163, 2014 (IF = 0,962 за 2013. годину)
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4) - Оцена о резултатима научног, односно уметничког
и истраживачког рада

Кандидат има допринос развоју струке и науке из области термотехнике, посебно
грејања, вентилације, климатизације, енергетске ефикасности у зградама,
примене обновљивих извора енергије и прорачунима потрошње енергије у КГХ
системима.
Објавио је два рада категорије М10 (поглавље у монографији међународног
издавача) и једно поглавље у монографији националног значаја (М44). Сва три
рада су објављена у меродавном изборном периоду.
У меродавном изборном периоду публиковао је рад у врхунском међународном
часопису (М21) и два рада у међународним часописима категорије М23. Пре тога,
објавио је још 3 рада у међународним часописима на SCI листи.
Има објављен рад у часопису FME Transactions.
Има објављених 35 радова у водећим националним часописима у земљи и
иностранству, од тога 3 у меродавном изборном периоду.
Саопштио је 16 радова на међународним скуповима који су штампани у
зборницима у целини, од којих је 8 у меродавном изборном периоду.
На скуповима националног значаја има 26 штампаних радова у зборницима у
целини, од тога 3 у меродавном изборном периоду..
Дужи временски период био је заменик главног и одговорног уредника једног
водећег научног часописа националног значаја и рецензент радова за више
домаћих и међународних конгреса.
Водио је 5 међународних пројеката и учествовао у реализацији још 5.
Као руководилац или као члан, учествовао је у реализацији 11 научних пројеката
Министарства надлежног за послове науке.
Има 6 прихваћених техничких решења: 5 побољшања технологије и 1 развој
софтвера

5) - Оцена резултата у обезбеђивању научно-наставног подмлатка
Био је ментор једне одбрањене докторске дисертације и 5 одбрањених
магистарских радова. Био је ментор у изради преко 100 дипломских (мастер)
радова.
Био је члан у комисијама за оцену и одбрану 6 докторских дисертација, 9
магистарских радова и преко 300 дипломских (мастер) радова

6) - Оцена о резултатима педагошког рада
У анонимним анкетама студената, спроведеним у последњих 5 година на
предметима: Основе технике климатизације и системи вентилације и
климатизације, сходно Правилницима о студентском вредновању рада
наставника и сарадника Универзитета у Београду, као и Машинског факултета
Универзитета у Београду, његов рад је оцењен одличном просечном оценом
(4,65).

7) - Оцена о ангажовању у развоју наставе и  других
делатности високошколске установе

Осмислио је наставни програм за предмете на мастер академским студијама:
Основи технике климатизације и Системи вентилације и климатизације, као и
докторским студијама: Енергетска ефикасност у зградама, Соларни  системи,
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Индустијска вентилација и Даљинско грејање. Самостално је конципирао и
израдио план и програм за више предмета на докторским студијама на енглеском
језику.
За предмете Основи технике климатизације и Системи вентилације и
климатизације, припремио је хендауте за студенте.
Објавио је „Мали термотехнички приручник“ који студенти модула за
термотехнику користе при изради дипломских радова.
Био је секретар Катедре за термотехнику и члан више комисија Машинског
факултета.

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
На основу прегледа документације и претходно изнетих чињеница, Комисија
предлаже Изборном већу Машинског факултета, Већу научних области техничких
наука и Сенату да се кандидат др Бранислав Живковић, ванредни професор
Машинског факултета Универзитета у Београду изабере у звање редовног
професора за ужу научну област Термотехника, с обзиром да испуњава све
услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом Машинског
факултета Универзитета у Београду, као и услове из Критеријума за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду.

Београд, Чланови Комисије:
11.05.2015.

…………………………………………………..
Др Франц Коси, редовни професор
Универзитет у Београду Машински факултет

…………………………………………………..
Др Владимир Стевановић, редовни професор
Универзитет у Београду Машински факултет

…………………………………………………..
Др Мирко Коматина, редовни професор
Универзитет у Београду Машински факултет

…………………………………………………..
Др Александар Јововић, редовни професор
Универзитет у Београду Машински факултет

…………………………………………………..
Др Милица Јовановић Поповић, редовни професор
Универзитет у Београду Архитектонски факултет


