
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ  

Овде 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ 

 

Предмет: Реферат Комисије о пријављеним кандидатима по расписаном конкурсу за 

избор једног асистента на одређено време од три године, за ужу научну област 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

На основу одлуке Изборног већа Машинског факултета, бр. 718/3 од 30.04.2015. 

године, а по објављеном конкурсу  за избор једног асистента на одређено време од три 

године са пуним радним временом за ужу научну област ЕЛЕКТРОТЕХНИКА , изабрани 

смо за чланове Комисије за подношење Реферата  о пријављеним кандидатима.  

На конкурс објављен  дана 13.05.2015. у дневном листу „ПОСЛОВИ“ бр.621, и закључен 

дана 28.05.2015. године, пријавило се пет кандидатa, и то: 

1. Урош Ковачевић, мастер. инж. електротехнике и рачунарства, 

2. Владан Дурковић, мастер. инж. електротехнике и рачунарства, 

3. Андријана Васић, мастер. инж. електротехнике и рачунарства, 

4. Иванка Видаковић, дипломирани  инж. електротехнике и рачунарства 

5. Данка Тодоровић, мастер. инж. електротехнике и рачунарства, 

који су у законски предвиђеном року поднели пријаву на Конкурс са биографским 

подацима и приказима наставног, научно-истраживачког и стручног деловања. По 

прегледу достављене документацијe, констатовано је да кандидати под редним бројем 

3 и 4 не испуњавају конкурсом тражене услове (кандидат под редним бројем 4 није 

завршила мастер студије, кандидат под редним бројем 3  је завршила одсек за физичку 

електронику, смер биомедицински и еколошки инжењеринг), док је  кандидат под 

редним бројем 2 одустао од учешћа на конкурсу у току поступка одлучивања Комисије 

(допис број 990/2), те подносимо за кандидате под редним бројевима 1  и 5 следећи 

Р Е Ф Е Р А Т 

Урош Ковачевић, мастер  инж. електротехнике и рачунарства. 

А1. Биографски подаци 

Урош Ковачевић је рођен у Београду 7.10.1988. године, где је завршио основну и 
средњу електротехничку школу Никола Тесла. Електротехнички факултет Универзитета 
у Београду уписао је школске 2007/08. године и дипломирао 2011. године на одсеку за 



Енергетику, смер Електроенергетски системи. Дипломирао је са темом „Топлотни 
прорачуни код асинхроног мотора“. 

Школске 2011/12. године уписао је мастер студије на Електротехничком факултету 
Универзитета у Београду, модул Електроенергетски системи које је завршио у 
редовном року 2012. године. Тема завршног (мастер) рада била је „Континуални 
мониторинг енергетских трансформатора“ Укупна просечна оцена је 8.018 . 

Школске 2012/13. године уписао је докторске студије на Електротехничком 
факултету Универзитета у Београду, модул Нуклеарна, медицинска и еколошка 
техника, и до сада је положио све испите предвиђене планом и програмом докторских 
студија. План докторских студија представља комплементарну комбинацију предмета 
везаних за Нуклеарну технику и Енергетику. 

Запослен је на Електротехничком факултету Универзитета у Београду од 2012. 
године на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја под називом 
„Физички и функционални ефекти интеракције зрачења са електротехничким и 
биолошким системима“, ев. број ОН 171007. Године 2012. стекао је звање истраживач - 
приправник, а 2015. године изабран је у звање истраживач - сарадник. У оквиру рада 
на Пројекту, Урош Ковачевић се бави проблематиком мерења брзопроменљивих 
електромагнетних појава и, са тим повезано, израчунавањем мерне несигурности. 
Поред тога, Урош Ковачевић је радио и на другим темама везаним за пројектне задатке 
и испите које је полагао на докторским студијама. Из области обновљивих извора 
бавио се проблематиком прикључења ветропаркова на преносни електроенергестки 
систем. У оквиру предмета на докторским студијама Мерне спреге и мерни 
трансформатори проучавао је мерну несигурност и класу тачности расклопљивих 
струјних трансформатора. Из досадашњег рада на Пројекту, а у оквиру докторских 
студија, публиковао је 20 научних радова од чега 4 рада у часописима са СЦИ листе, 10 
радова на међународним конференцијама 5 радова на националним конференцијама 
и 1 рад у зборнику радова Института Никола Тесла. Такође је, у оквиру Пројекта, део 
радног времена провео у Институту Никола Тесла у Београду, где је радио на изради 
мерне методе и софтвера за детекцију места настанка парцијалног пражњења 
акустичком методом у енергетском трансформатору. Током рада на Електротехничком 
факултету био је ангажован на одржавању лабораторијских вежби из Електротехничких 
материјала. При томе је, са предметним наставником, учествовао на аутоматизацији и 
унапређењу вежби Одређивање карактеристика диелектричних материјала и 
Одређивање карактеристика магнетних материјала. 

Активно говори и служи се енглеским језиком, користи стандардне савремене 
софтверске алате. 
 

Б1 Одбрањени радови 

 Дипломски рад: „Топлотни прорачуни код асинхроног мотора“, на 

Електротехничком факултету Универзитета у Београду, одсек Енергетика – смер 

Електроенергетски системи, 2011. година. 

 Мастер рад: „Континуални мониторинг енергетских трансформатора“, на 

Електротехничком факултету Универзитета у Београду, на модулу Електроенергетски 

системи, 2012. година. 

 



В1. Наставна активност 

Током рада на Електротехничком факултету био је ангажован на одржавању 
лабораторијских вежби из Електротехничких материјала. При томе је, са предметним 
наставником, учествовао на аутоматизацији и унапређењу вежби Одређивање 
карактеристика диелектричних материјала и Одређивање карактеристика магнетних 
материјала. 
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Д1. Приказ и оцена научног рада кандидата 

Објављени радови Уроша Ковачевића мастер инжењера електротехнике и 
рачунарства  припадају области електротехнике и, у највећем броју, подобласти 
мерења у електотехници. Од објављених радова највише пажње заслужују радови 
објављени у часописима са SCI листе, односно категорије М22. 

У раду 1 категорије М22 описује се метода нумеричке верификације резултата 
добијених мерењем ултра-брзих (GHz-област) импулса применом електрооптичког 
Керовог ефекта. У  овом раду је нумеричком симулацијом верификован сложени 
поступак мерења импулса добијених кабловским генератором применом Керовог 
ефекта и поларизованог ласерског зрака.  

У радовима 2 и 3 категорије М22 кандидат се бави фундаменталним метролошким 
проблемом одређивања мерне несигурности при мерењу електромагнетних поља уз 
оргинално формирање буџета мерне несигурности и примене различитих, у пракси 
прихваћених, хистограмских класа.  

У раду 4 категорије М22 кандидат се бави веома актуелним проблемом 
стабилизације радне тачке гасних одводника пренапона. Добијени резултат у овом 
раду је већ нашао примену у пракси пошто даје изузетно добре резултате интересантне 
за произвођаче гасних одводника, што је проблематика акуелизирана 
минијатуризацијом електронских компоненти и све већом електромагнетном 
контаминацијом животне средине.  

Радови категорије М33 Уроша Ковачевића се претежно односе на мерење 
ултрабрзих напонских појава и утицаја склопних операција високонапонских 
вакуумских прекидача на њихове експлоатационе карактеристике. Поред ових 
истраживања у категорији М33 кандидат је  објавио и радове који се односе на 
акустичке методе дијагностике парцијалних пражњења у трансформаторима и 
генераторима као и радове који се односе на електрични пробој изолатора. У овим 
радовима су приказани и микроскопски ефекти посматраних феномена уз разматрање 
директних последица за примену у пракси. У оквиру ове категорије Урош Ковачевић је, 
такође и коаутор рада који се бави прикључењем ветроелектрана на преносну мрежу. 

 Радови Уроша Ковачевића категорије М63 се односе на математичко предвиђање 
понашања електроенергетских компоненти, у условима експлоатације, статистичким 
методама корелације и регресије. Поред тога један од радова те категорије се бави 
моделовањем брзих прелазних појава симулацијом Керовог електрооптичког ефекта 
(што је много софистицираније урађено у раду 1 категорије М22). Овде треба 
напоменути да су радови, Уроша Ковачевића, категорије М22, према претраживачу 
Scopus, до сада цитирани 10 пута (од тога 3 цитата без аутоцитата и хетероцитата) што 
је посебан успех пошто се ради о недавно објављеним радовима. 

 



 
Данка Тодоровић, мастер. инж. електротехнике и рачунарства 

А2. Биографски подаци 

Данка Тодоровић је рођена 15.01.1991. године у Сарајеву. Основну школу и 
гимназију завршила је у Источном Сарајеву са одличним успехом и запаженим 
резултатима на републичким такмичењима из физике, математике и хемије.  

Основне академске студије, уписане школске 2009/2010. године, завршила је 2013. 
године на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, одсек Енергетика – 
смер Електроенергетски системи, са просечном оценом 8,80 и оценом 10 на 
дипломском раду. Освојила је трећу награду ЕТФ БАФА УСА за најбољи дипломски рад 
„Развој модела за предикцију производње ветроелектрана у Банату“ у школској 
2012/2013. години. Ментори при изради рада су били доц. др Жељко Ђуришић и доц. 
др Јован Микуловић.  

Мастер академске студије је уписала школске 2013/2014. године на 
Електротехничком факултету Универзитета у Београду, на модулу Електроенергетски 
системи. Мастер студије завршила је 2014. године са просечном оценом 9,83 и 
успешно одбрањеним мастер радом (оцена 10) под називом: „Балансирање 
производње ветроелектрана кроз управљање потрошњом у интелигентним 
дистрибутивним мрежама“. Ментор рада био је доц. др Жељко Ђуришић. 

Уписала је докторске студије на Електротехничком факултету Универзитета у 
Београду, модул Електроенергетски системи. Области научноистраживачког рада 
којима се бави су обновљиви извори енергије и прикључење ветроелектрана на 
електоенергетску мрежу. Учествовала је у неколико пројеката, а такође је аутор више 
радова објављених у зборницима међународних и регионалних конференција. 

У току основних студија (јул 2012) обавила је стручну праксу у МХ Електропривреда 
Републике Српске, Електродистрибуција Пале, у склопу које је боравила на малим 
хидроелектранама МХЕ „Богатићи“ и МХЕ „Месићи“, док је током мастер студија 
обавила тромесечну пракса у ЈП Електромрежа Србије (децембар 2013-фебруар 2014), 
Сектор за стратегију и планирање развоја. У периоду од августа 2014. до фебруара 
2015. године боравила је у Немачкој, гдје је радила инжењерску праксу u General 
Electric Wind Energy GmbH, Сектор за прикључење ветроелектрана на мрежу.  

Успешно користи следеће програмске пакете: MATLAB, DigSilent Power Factory, WAsP 
и AutoCAD. Течно говори енглески, а служи се немачким и грчким језиком. 

 

Б2 Одбрањени радови 

 Дипломски рад: „Развој модела за предикцију производње ветроелектрана у Банату“, на 

Електротехничком факултету Универзитета у Београду, одсек Енергетика – смер 

Електроенергетски системи, 2013. година, ментори  доц. др Жељко Ђуришић и доц. др Јован 

Микуловић 

 Мастер рад: „Балансирање производње ветроелектрана кроз управљање 

потрошњом у интелигентним дистрибутивним мрежама“, на Електротехничком факултету 

Универзитета у Београду, на модулу Електроенергетски системи, 2014. година, ментор доц. 

др Жељко Ђуришић. 



В2. Наставна активност 

Кандидаткиња није учествовала у извођењу наставних активности.  

Г2. Библиографија научних и стручних радова  

Категорија М 33: 

1. U. Marković, D. Todorović, Ž. Đurišić, Prediction of production of perspective wind farms 
in South-Banat region, Serbia, Proceedings of European Wind Energy Conference (EWEA 
2013), Vienna, Austria, February 2013 
 
Категорија М 34: 

1. D. Todorović, U. Marković, Ž. Đurišić, Innovative system for energy supply of data centers, 
Proceedings of European Wind Energy Conference (EWEA 2013), Vienna, Austria, February 
2013. 
 
2. D. Todorović, Ž. Đurišić, Partially linear model for wind farm power forecasting: case study 
of Banat region, Serbia, Proceedings of  European Wind Energy Conference (EWEA 2014), 
PO-159, Barcelona, Spain, March 2014 
 
3. Ž. Đurišić, D. Todorović, M. Milinković, Wind farm lightning protection system with a kite, 
Proceedings of  European Wind Energy Conference (EWEA 2014), PO-52, Barcelona, Spain, 
March 2014 
 
Категорија М 63: 

1. D. Grujić, D. Bajović, D. Todorović, Ž. Đurišić, Izbor optimalnog preseka priključnog kablа 
vetroelektrane, Međunаrodni nаučno-stručni simpozijum INFOTEH-ЈAHORINA 2014, Vol.13,  
pp. 231 - 236, Jаhorinа, 2014. 
 
2. J. Tuševljak, D. Todorović, Ž. Đurišić, Identifikacija naponskih asimetrija statora na osnovu 
harmonijske analize struje rotora asinhrone mašine, Međunаrodni nаučno-stručni 
simpozijum INFOTEH-ЈAHORINA 2015, Vol.14,  pp. 198-202, Jаhorinа, 2015. 
 
3. D. Todorović, Ž. Đurišić, Predikcija prenosnih kapaciteta nadzemnih vodova u vetrovitim 
regionima , Zbornik radova 32. savetovanja CIGRE, Ref. B2-04, Zlatibor 2015.  
 
4. D. Todorović, U. Marković, Ž. Durišić, Predikcija proizvodnje perspektivnih vetroelektrana 
u regionu Banata, XII  Međunаrodni nаučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA Vol. 12, 
pp. 213-218, Mart 2013 
 

Д2. Приказ и оцена научног рада кандидата 

 У раду 1 категорије М33 приказана је анализа грешке предикције брзине ветра за 
неколико микролокација у региону јужног Баната, као потенцијално најпогодније 
области за изградњу ветропаркова у Србији. Приказано је коришћење  корелационог 



метода за предикцију брзине ветра на микролокацији Сечањ. Предвиђене вредности 
су поређене са актуелним измереним вредностима и одређена је грешка модела. 

У раду 1 категорије М34 приказан је иновативни систем за напајање дата центара 
помоћу ветротурбина. Уз интелигентно управљање и систем са компримованим гасом 
као реверзибилном енергетском резервом, могуће је остварити еколошки и економски 
прихватљиво алтернативно напајање. У раду 2 категорије М34 приказан је парцијални 
линеарни модел за предвиђање произведене снаге потенцијалних ветропаркова. 
Показано је да се грешка предикције произведене снаге значајно смањује уколико се 
уместо класичног линеарног модела користи парцијална линеаризација сваког 
сегмента у опсегу брзине ветра. У раду 3 исте категорије приказан је иновативни систем 
заштите ветропаркова од удара грома коришћењем високо подигнутих жичано 
уземљених змајева. У поређењу са постојећим система громобранске заштите који 
штите само ветротурбине, предложени систем је ефикаснији, јефтинији и 
једноставнији. 

У раду 1 категорије М63 развијен је математички модел за оптималан избор 
површине попречног пресека каблова за повезивање ветроелектрана на 
електроенергетски систем. У раду 2 из ове категорија представљена је идеја за 
идентификацију напонских асиметрија статора асинхроне машине, која се темељи на 
хармонијској анализи фазне струје ротора асинхроне машине. У раду 3 из категорије 
М63 развијен је модел за предикцију услова хлађења надземних водова на основу 
прогнозираних метеоролошких параметара и тополошких услова. У раду 4 (категорија 
М63) презентован је модел за предикцију производње перспективних ветроелектрана 
у региону Баната на основу јавно доступних база о прогнозираним брзинама ветрова.  

 
Ђ. Оцена испуњености услова 

Оба кандидата испуњавају  све конкурсом предвиђене услове. Анализирајући 

резултате кандидата, као и области истраживања, комисија налази да: 

– Кандидат Урош Ковачевић има 4 рада из категорије М22 (радови са импакт 

фактором) и још 16 радова из категорија М33 и М63; кандидат Данка Тодоровић нема 

радова из категорије М20, а има укупно 8 радова из категорија М33, М34 и М63; 

– Урош Ковачевић је кандидат који се бави истраживањима која више одговарају 

пословима на Катедри као и групи предмета на којима ће бити ангажован, пре свега 

због  његове  посвећености решавању практичних проблема, познавања мерних 

техника и практичног искуства у формирању мерне апаратуре; 

– Кандидат Урош Ковачевић има педагошког искуства, стеченог радом на 

Електротехничком факултету у Београду, док  кандидат Данка Тодоровић нема 

педагошког искуства; 

– Урош Ковачевић је ангажован и на научно истраживачком пројекту Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја ев. број ОН 171007, и изабран је за истраживача 

сарадника на Електротехничком факултету у Београду. Кандидат Данка Тодоровић није 

ангажована на пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и није 

бирана у истраживачка звања. 

Због наведеног, Комисија предност даје кандидату Урошу Ковачевићу. 



Е.  Закључак и предлог 

У складу са чланом 72 Закона о високом образовању и чланом 11.5 Статута Maшинског 
факултета Универзитета у Београду, Комисија једногласно предлаже Научно-наставном 
и Изборном већу Машинског факултета у Београду да изабере Уроша Д. Ковачевића, 
мастер инжењера електротехнике и рачунарства, у звање асистента на одређено 
време од три године са пуним радним временом и обавезом усавршавања уз рад за 
ужу научну област Електротехника, при Катедри за физику и електротехнику на 
Машинском факултету Универзитета у Београду. 

 

Београд, 18. јуни 2015. 
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