
Универзитет у Београду
Машински факултет

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ

Предмет: Реферат комисиjе о приjављеним кандидатима за избор у звање доцента за
ужу научну област Воjно машинство-системи наоружања

Одлуком Изборног већа Машинског факултета броj 2940/3 од 27.12.2018. године, а по
обjављеном конкурсу за избор jедног доцента на одређено време од пет година са пуним
радним временом за ужу научну област Воjно машинство-системи наоружања, именовани
смо за чланове Комисиjе за подношење извештаjа о приjављеним кандидатима у саставу:

1. др Деjан Мицковић, редовни професор Машинског факултета у Београду,
2. др Момчило Милиновић, редовни професор Машинског факултета у Београду,
3. др Предраг Елек, редовни професор Машинског факултета у Београду,
4. др Слободан Jарамаз, редовни професор у пензиjи Машинског факултета у Београду,
5. др Дарко Васиљевић, виши научни сарадник, Институт за физику, Београд.

На конкурсу коjи jе обjављен у листу Послови, броj 812 од 16.01.2019. године приjавио
се jедан кандидат и то:

1. др Милош Марковић, маст.инж.маш.

На основу прегледа достављене документациjе подносимо следећи

Р Е Ф Е Р А Т

A. Биографски подаци

Милош (Драган) Марковић, рођен jе 03.07.1987. у Београду. Године 2006. уписуjе Ос-
новне академске студиjе у траjању од три године на Машинском факултету у Београду,
коjе jе завршио 28.09.2009 год., чиме jе стекао титулу инжењер машинства трогодишњих
студиjа (скраћено инж.маш.3 г.-B.Sc.) са просечном оценом 7.73 (седам и 73/100). Исте
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године, у континуитету, уписуjе Мастер академске студиjе на Машинском факултету у Бе-
граду, модул Системи наоружања, где Мастер академске студиjе завршава 25.10.2011.год.,
са просечном оценом 9.36 (девет и 36/100) и стиче звање мастер инжењер машинства
(скраћено маст.инж.маш.), што одговара титули M.Sc. Мастер рад реализуjе на Катедри
за системе наоружања, на теми Експлозивно формирани проjектили код ментора профе-
сора др Слободана Jарамаза.

По завршетку студиjа 2011. године, као стипендиста Компаниjе Слобода, одлази у Чачак,
где jе отпочео приправнички рад у производњи, као развоjни инжењер производа наору-
жања и воjне опреме. Ангажован jе као учесник у тиму за трансфер специjалне домаће
воjне технологиjе за иностраног корисника, а у оквиру посебног програма развоjа Воjне
индустриjе Србиjе. По приjему у службу, као приправник, учествуjе на новим развоjно-
истраживачким проjектима.

Паралелно са радним ангажовањем, 2012. године уписуjе докторске студиjе на Машин-
ском факултету у Београду у континуитету са радом, смер Системи наоружања, са про-
фесионалном и научно-истраживачком ориjентациjом на области конструкциjе ракетног
наоружања и ракетне технологиjе. Овакво интересовање исказуjе кроз програм одабра-
них предмета и лабораториjских вежби, као и оквирног усмерења докторске теме везане
за ракетне системе, а посебно, за конструкциjу и проjектовања ракета, лансера, опреме,
система управљања ватром и интеграциjе наоружања.

Од 01.08.2013. године запослен jе као асистент на Катедри за системе наоружања на Ма-
шинском факултету Универзитета у Београду када отпочиње да држи вежбе на Основним
академским студиjама и Мастер академским студиjама. Такође од 2013. године учествуjе
у настави на енглеском jезику за стране студенте. Други пут у звање асистента изабран
jе 12.07.2016. године на Катедри за системе наоружања.

Године 2018. завршава докторске студиjе са успешно одбрањеном докторском дисертаци-
jом на теми Синтеза тактичких ракета земља-ваздух против циљева великих брзина
под руководством ментора професора др Момчила Милиновића. Краjем 2018. године име-
нован jе за секретара Катедре за системе наоружања.

Активно се служи и користи различите софтверске пакете: Matlab, MathCad, SolidWorks,
CorelDRAW, AutoCad, AUTODYN, Latex, Linux ОС и Origin. Активно се служи енглеским
jезиком, а пасивно руским jезиком.

Б. Дисертациjе

Мастер рад Милоша Марковића, под називом Експлозивно формирани проjектили,
успешно jе одбранио дана 25.10.2011. године пред комисиjом у саставу: др Деjан Мицко-
вић, редовни професор на Катедри за системе наоружања Машинског факултета у Београ-
ду, др Слободан Jарамаз, редовни професор у пензиjи са Катедре за системе наоружања
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Машинског факултета у Београду и др Предраг Елек, доцент на Катедри за системе на-
оружања Машинског факултета у Београду. Ментор мастер рада jе др Слободан Jарамаз,
редовни професор на Катедри за системе наоружања Машинског факултета у Београду.

Докторска дисертациjа Милоша Марковића, под називом Синтеза тактичких ракета
земља-ваздух против циљева великих брзина, припада области Техничких наука, научна
област Машинство, ужа научна област Воjно машинство-системи наоружања, УДК броj:
623.463.027:623.463.54:623.465(043.3). Ментор дисертациjе jе др Момчило Милиновић, ре-
довни професор на Катедри за системе наоружања Машинског факултета у Београду. Рад
на овоj дисертациjи одобрен jе одлуком Већа научних области техничких наука Универ-
зитета у Београду бр. 61206-3359/2-16 са седнице одржане 04.07.2016. године. Кандидат
jе докторску дисертациjу успешно одбранио дана 25.09.2018. године пред комисиjом у
саставу: др Момчило Милиновић, редовни професор на Катедри за системе наоружања
Машинског факултета у Београду, др Деjан Мицковић, редовни професор на Катедри
за системе наоружања Машинског факултета у Београду, др Слободан Jарамаз, редовни
професор у пензиjи са Катедре за системе наоружања Машинског факултета у Београ-
ду, др Предраг Елек, редовни професор на Катедри за системе наоружања Машинског
факултета у Београду и др Дарко Васиљевић, виши научни сарадник са Института за
физику.

В. Наставна активност

Милош Марковић од када jе запослен први пут као асистент, активно jе почео да уче-
ствуjе у држању вежби на следећим наставним предметима, Основне академске студиjе: (1)
Увод у системе наоружања, (2) Основи конструисања система наоружања, (3) Конструк-
циjа ракетног наоружања. На Мастер академским студиjама: (1) Проjектовање ракета и
лансера, (2) Теориjа лансирања и (3) Системи управљања ватром. Мастер академске сту-
диjе на енглеском jезику: (1) Missile system integration, (2) Design of missiles and launchers
и (3) Fire Control Sytems.

У последњих пет година учествовао jе као члан комисиjе за израду мастер радова канди-
дата:

1. Слободана В. Jовчића (наслов рада: Анализа гасогенераторског погонског пуњења
ракетно-набоjномлазне погонске групе, година: 2014.),

2. Радована Д. Ђурђевића (наслов рада: Моделирање подсистема за армирање и оси-
гурање механичког упаљача, година: 2015.),

3. Стефана Љ. Вуjичића (Компаративна анализа главних перформанси ПВО система
малог домета, година: 2018.),

4. Веселина З. Живановића (наслов рада: Анализа система сила ракетног мотора на
вишекомпонентном опитном столу, година: 2016.),
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5. Александра В. Стефановића (наслов рада: Модификована пропорционална навига-
циjа ракете против стационарних циљева, година: 2016.),

6. Ahmed Rashed Al Zaabi (наслов рада: Combat performances of non-line of sight missiles,
година: 2015.),

7. Hassan Ahmad AlMarzooqi (наслов рада: Influences of the rocket motor design characteristics
on the mass and range performances of smaller indirect fired rockets, година: 2018.),

8. Abdulla Ahmed AlMansoor (наслов рада: The mass model and performances of the short
ranges rockets with variable payloads, година: 2018.).

На основу Извештаjа о резулататима студентског вредновања броj 103/2, просечна оцена
за све предмете, Табела 1, била jе за 2015/2016 годину 4.88, за 2016/2017 годину 4.87 и за
2017/2018 годину 4.94. По предметима, Табела 2, просечне оцене за период 2015-2018 су у
границама од 4.72 до 5.00.

Табела 1: Резултати студентског вредновања педагошког рада по годинама и свим предметима
(резултати према Извештаjу Центра за квалитет наставе и акредитациjу броj 103/2)

Период Предмети Средња оцена

2015/2016 Конструкциjа ракетног наоружања
Проjектовање ракета и лансера
Увод у системе наоружања
Основе конструисања система наоружања 4.88

2016/2017 Конструкциjа ракетног наоружања
Системи управљања ватром
Осневе конструисања система наоружања 4.87

2017/2018 Проjектовање ракета и лансера
Теориjа лансирања
Увод у системе наоружања 4.94

Табела 2: Резултати студентског вредновања педагошког рада по предметима за цео период од
2015/2016 до 2017/2018 (резултати према Извештаjу Центра за квалитет наставе и акредитациjу
броj 103/2)

Предмет Средња оцена

Конструкциjа ракетног наоружања 4.99
Проjектовање ракета и лансера 4.96
Теориjа лансирања 5.00
Системи управљања ватром 4.72
Увод у системе наоружања 4.90
Основе конструисања система наоружања 4.76

Вежбе коjе одржава Милош Марковић су аудиторног карактера, а подразумеваjу и
рад на проjектним задацима, те у значаjноj мери представљаjу индивидуални рад са сту-
дентима. Током рада са студентима он посвећуjе пажњу сваком поjединцу, даjе упутства,
коригуjе, усмерава и подстиче студенте да успешно и благовремено заврше своjе проjектне
и друге задатке.
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Г. Библиографиjа обjављених радова

Уз приjаву, Милош Марковић jе приложио и следеће обjављене радове.

Радови обjављени у међународним часописима у категориjи [М23]

1. Marković Miloš D., Milinović Momčilo P., Jeremić Olivera M., Jaramaz Slobodan S.:
Simulation of changes in temperature and pressure fields during high speed projectiles
forming by explosion, Thermal Science, volume 20, Issue 5, Pages: 1741 - 1752, 2016,
doi:10.2298/TSCI151217073M. http://thermalscience.vinca.rs/online-first/1931

2. Igor Martić, Stevan Budimir, Nenad Mitrović, Aleksandar Maslarević, Miloš Marković:
Application and design of an economizer for waste heat recovery in a cogeneration plant,
Thermal science, volume 20, issue 4, 2016, https://doi.org/10.2298/TSCI141113211M
http://thermalscience.vinca.rs/2016/4/27

Радови обjављени у категориjи [М24]

3. Markovic, M., Rasuo, B., Milinovic, M., Boulahlib,A.: Engagement Areas of Missiles in
the Proportional Navigated Flight Powered by Air Breathing Engines, FME-Transactions,
Volume42, No3, pp181-188, ISSN:1451 2092, doi:10.5937/fmet1403181M, 2014. http://
www.mas.bg.ac.rs/_media/istrazivanje/fmevol42/3/2_mmarkovic.pdf

4. O. Jeremic, M. Milinovic, M. Markovic, and B. Rasuo, “Analytical and numerical
method of velocity fields for the explosively formed projectiles,” FME Transaction, vol.
45, pp. 38–44, 2017.

Радови обjављени у категориjи [М33]

5. M. Markovic, A. M. Boulahlib, M. Milinovic, and O. Jeremic, “An analytical model for
designing of explosively formed projectiles,” in 11th international armament conference
on scientific aspect of armament of safety technology, (Poland-Ryn),pp. 559–570, 19-
22.09.2016.

6. Markovic, M., Elek, P., Jaramaz, S. Milinović, M., Micković, D.: Numerical and analytical
approach to the modeling of explosively formed projectiles, 6th International Scientific
Conference OTEH 2014, Belgrade, 9-10 October 2014, ISSN978-86-81123-71-3, pp.235-
241.
http://www.vti.mod.gov.rs/oteh14/elementi/rad/010.html

7. Marković, M., Milinović, M., Jeremić, O., Jaramaz, S.: Numerical modeling of temperature
field on high velocity explosively formed projectile, 17th Symposium on thermal science
and engineering of serbia, Sokobanja, Serbia, October 20-23, 2015, pp.24-25, ISBN 978-
86-6055-077-6.

8. A. M. Boulahlib,Markovic, M., Jaramaz, S. Milinović, M., M. Bendjaballah: A Preliminary
Design Model for Explosively Formed Projectiles, 7th International Scientific Conference
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– OTEH 2016, Belgrade, 6-7 October 2016, ISSN978-86-81123-71-3. http://www.vti.
mod.gov.rs/oteh16/elementi/rad/015.html

9. Momcilo Milinovic, Olivera Jeremic, Milos Markovic, Nenad Kapor, Regional Defence
Of Critical Infrastructure Protection As The Extending Concepts Of Military Public-
Private Integration, HEMUS Conference, Plovdiv, Bulgaria, May 2018.

Радови обjављени у категориjи [М51]

10. Markovic, M., Milinovic, M., Elek, P., Jaramaz, S., Mickovic, D.: Comparative approaches
to the modeling of explosively formed projectiles, Current issues of continuum mechanics
and celestial mechanics, Tomsk State University, Part.296, November 17-19, 2014, pp.18-
26.

11. Kari A., Jeremic O., Milinovic M., Jerkovic D.,Markovic M.: Shooting errors simulations
initiated by barrel jumping of 40 mm turrent guns, Problems of mechatronics armament,
aviation, safety engineering, volume 5, number 4, 2014, pages 21-32. yadda.icm.edu.pl/
yadda/element/bwmeta1.../c/Kari.pdf

Техничка решења [М82]

12. Мирко Jездимировић, Момчило Милиновић, Драгољуб Вуjић, Оливера Jеремић, Ми-
лош Павић и Милош Марковић, Примена методе пропорционалне навигациjе на
управљање и навођење беспосадне копнене платформе, инт. бр. 01/29791 (23.12.2014),
бр.3286/1 (24.12.2014), Одлука бр.3286/3 од 26.12.2014.

Д. Приступно предавање

На основу Правилника о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника
на Машинском факултету Универзитета у Београду, дана 08.03.2019. године у учионици
514 одржано jе приступно предавање кандидата др Милоша Марковића, маст. инж. ма-
шинства. О томе jе начињен Записник, заведен под броjем 328/3 од 08.03.2019. године.
Назив теме приступног предавања jе Приступ проjектовању противавионских ра-
кета средњег домета . Комисиjа за оцену приступног предавања у саставу: др Деjан
Мицковић, редовни професор на Катедри за системе наоружања Машинског факултета
у Београду, др Момчило Милиновић, редовни професор на Катедри за системе наору-
жања Машинског факултета у Београду, др Предраг Елек, редовни професор на Катедри
за системе наоружања Машинског факултета у Београду, др Слободан Jарамаз, редовни
професор у пензиjи са Катедре за системе наоружања Машинског факултета у Београ-
ду и др Дарко Васиљевић, научни саветник са Института за физику, недвосмислено jе
закључила да jе припрема предавања, структура и квалитет садржаjа предавања, као и
дидактичко-методички аспект извођења предавања одржан на квалитетном нивоу и тиме
од свих чланова комисиjе оцењен наjвишом оценом 5, тако да jе просечна оцена приступног
предавања 5.
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Ђ. Приказ и оцена научног рада кандидата

Циљ ове анализе jе приказ научностручног профила и профилисања кандидата са аспекта
остварених резултата коjи су обjављени у радовима. У приказу наставног и стручног рада
истакнута jе његова усмереност према конструкторском и експерименталном раду коjа се
потврђуjе и у обjављеним радовима.

У раду [1], разматрано jе температурско поље као последица утицаjа поjаве пластич-
них деформациjа у току процеса формирања експлозивно формираног проjектила. Као
специjалан користан терет ракета, коришћени проjектили састоjе се од металног диска,
експлозива коjи заjедно у интеракциjи обезбеђуjу формирани проjектил. Њихова конач-
на форма и брзина током формирања зависе од дистрибуциjе температуре у металном
диску коjе су последица пластичног деформисања. Симулациони модел разматра детаљан
процес формирања без утицаjа кошуљице, у циљу утврђивања динамичке везе између
пластичних деформациjа и поjаве температуре за тачно дефинисануконфигурациjу боjеве
главе. Расподела температурског поља бакарног металног диска разматрана jе у времену
као последица високих напона генерисаних у току динамике формирања проузрокованих
високим притисцима детонациjе као и продуката детонациjе укључуjући и температурно
поље око проjектила у току убрзавања. Постигнута коначна брзина коначно формираног
проjектила и сви масени губици у току самог процеса успешно су процењени у постављеном
симулационом моделу. Такође одређена jе веза између брзине пластичних деформациjа и
температуре у разматраним зонама (у контролним тачкама) металног диска.

Рад [2] представља значаjност повећања енергиjе и њену цену као ефективан начин њене
употребе. Међутим, много индустриjских процеса загревања генерише губитак енергиjе.
Коришћењем система за повраћаj топлоте коjа се губи, систем улаже мање енергиjе. У раду
jе представљен студиjа случаjа повраћаjа изгубљене топлоте димних гасова на изласку
когенеративних построjења снаге 1415 kWe. Оваj губитак топлоте може бити искоришћен
употребом економичних инсталациjа загревањем кондензоване и чисте воде у уређаjу за
дегасификацjу и коришћење смањења водене паре за одржавање температуре од 105oC
како би се уклонио кисеоник. Представљен jе метод проjектовања економаjзера.

Рад [3] приказуjе циљеве истраживања коjи тестира односе одговараjућих летних перфор-
манси посредно управљаних ракета и условно креирање њихових тактичких, просторних
зона и времена гађања током употребе на површинске циљеве. Маневар лета, посредно
управљаних ракета jе тестиран са условно повезаним ограничењима коjа проистичу из
кинематике лета са турбомлазним погоном ракете и начина кретања циља, типичног за
изненадне нападе. Ограничења способности манервисања у лету, у фази крстарења, су
разматрани као модели кретања материjалне тачке ради креирања невођених (претражи-
вања) и вођених навигационих кинематских траjекториjа, проjектованих по одговараjућем
закону навигациjе. У истраживању jе коришћен нумерички метод за симулирање кретања
посредно управљане ракете и циља у хоризонталноj равни контролисањем линиjе циља на
одговараjућоj висини лета. Ово генерише границе зоне поготка и зоне лансирања, успо-
стављене помоћу оперативног времена лета посредно вођених ракета као и могућих ва-
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риjациjа масе за очекивани начин борбеног лета.

Рад [4] представља аналитички и нумерички приступ процене перформанси брзине за
Експлозивно Формиране Проjектиле (ЕФП). Предложене аналитичке методе математички
развиjаjу параметре брзина поjединачних сегмената за ЕФП диск погоњен експлозивним
процесом. Оваj модел базиран jе на добро познатим теориjским приступима дистрибуциjе
енергиjе у пластичним телима у динамичким условима формирањем интегралних решења
за коначну брзину проjектила. Паралелно са аналитичким такође jе развиjен и нумерички
метод у циљу обезбеђења процене понашање проjктила у току врмена процеса формирања
ЕФП-а погоњеног експлозивом. Оба модела су валидна за процену перформанси ЕФП боjе-
вих глава и проjектних податка за оптимално проjективање облика ЕФП-а. Симулациjе
су подржане софтверима Матлаб и Аутодин како за ананлитичко тако и нумеричко моде-
лирање. Добиjени нумерички и аналитички резултати упоређени су са расположививим
експерименталним резултатима.

Рад [5] приказуjе аналитичке моделе имплементиране у прорачун перформанси експло-
зивно обликованих проjектила (ЕФП). Коришћене аналитичке методе, приближно опи-
суjу процес формирања како би се оптимизовала почетна фаза проjектовања ЕФП боjеве
главе. Математички модел заснован на добро познатим теориjским приступима се оства-
руjе и имплементира у софтвер. Развиjени софтвер обезбеђуjе бржу анализу ЕФП боjевих
глава, процес проjектовања, као и перформансе њихових већ постоjећих конфигурациjа.
Рад jе структуиран кроз теориjска обjашњења формирања ЕФП и даjе детаље предложе-
ног алгоритма. Усвоjени модел jе тестиран и валидиран за неколико типова ЕФП боjних
глава према доступним експерименталним резултатима. Излазни резултати програма као
што су почетна брзина се упоређуjу са експерименталним подацима коjи даjу кинетичку
енергиjу, аксиjалне и радиjалне деформационе енергиjе металног диска у току процеса
формирања металног диска у проjектил.

Рад [6] представља нумерички и аналитички приступ одређивању перформанси експло-
зивно формираног проjектила. Циљ рада jе да прикаже процес формирања експлозивно
формираног проjектила као посебан тип боjеве глеве са и без утицаjа кошуљице у циљу
представљања њеног утицаjа на промену вредности брзине формираног проjектила. Ба-
зирано на резултатима добиjених нумеричком и аналитичком методом, дискусиjа у раду
jе представљена у погледу процеса формирања, енергиjа, облика формираних проjектила
као и почетних брзина. Резултати добиjени експериментом упоређени су са нумеричком и
аналитичком методом.

Рад [7] излаже jедан од битних проблема везано за процес формирања експлозивно фор-
мираних проjектила. Узорак коjи jе нумерички тестиран се састоjи од класичне конфи-
гурациjе експлозивно формираног проjектила без кошуљице у циљу представљања поjаве
и ефекта температуре на метални диск коjи се деформише посредством експлозиjе. Циљ
jе дати увид у расподелу темературског поља на метални диск услед пластичних дефор-
мациjа у току формирања. Анализа jе од суштинског значаjа као би се на самом почетку
геометриjа металног диска оптимизовала у циљу добиjања оптималног облика и велике
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почетне брзине.

Рад [8] предлаже аналитичке приступе имплементиране у програму за израчунавање пер-
форманси Експлозивно формираних проjектила (ЕФП). Предложене аналитичке методе
математички описуjу формирање ЕФП, процес коjи има за циљ оптимизациjу почетне
фазе проjектовања ЕФП-а. Математички модел, заснован на добропознатим теориjским
приступима, остваруjе се и имплементира у софтвер. Развиjени софтвер пружа брже ана-
лиза процеса израде ЕФП и могућност тестирања нових ЕФП конфигурациjа. Усвоjени
модел jе тестиран и валидиран за неколико типова ЕФП боjних глава према доступних
експерименталних резултата. Резултати програма као што су почетна брзина, кинетичка
енергиjа, аксиjална и радиjална деформационе енергиjе металног диска, упоређуjу се са
доступним експерименталним подацима.

Рад [9] као део проjекта Министарства просвете и технолошког развоjа пружа увид у уна-
пређење запошљавања националних одбрамбених капацитета у регионима високог ризика
у окружењу посебно за екстремно угрожене инфраструктуре, потребне концепте вариjа-
билног задатка коjи се састоjе од мешовитих снага, воjних и других jединица за брзо
реаговање. Циљ овог рада jе да, укратко, могућности за изградњу превентивних међудр-
жавних снага организованих по уговору за уговарање међудржавних као заjеднички ка-
пацитет регионалне заштите. За регион Балкана, коjи се суочио са новим изазовима и
могућим третманима хибридног рата, коjи се могу произвести новим истоком на запад
неспоразуми, трговинске амбициjе далеког истока, као и миграциjе узрокуjу кризе као
узрок политике несигурности на Балкану. Нови концепт би могао бити прихватљивиjи од-
говор од институционалног одговорима доносилаца одлука о повећаним очекиваним ризи-
цима. Инициjатива у овом раду би могла бити превентивни заштитни допринос за високо
осjетљиве териториjално интегриране осjетљиве технологиjе о критичним инфраструкту-
рама, на копну и води, способне да производе катастрофалне катастрофе са посљедице на
околиш и људске просторе. Посебне суштине ових третмана су случаjеви природни или
људски, ланчани, акциденти, као и планирани терористички напади као врста хибрида
активности ратовања. Као изазови екстремних ризика могли би бити примjери напада
на експлозив и запаљиви концентрисани извори енергиjе као што су гасови складиштени
складишта и цевни системи, хидро-системима, итд.

Рад [10] приказуjе формирање експлозинво формираног проjектила по фазама, и указуjе
на проблеме у току процеса формирања. Представљене су две методе коjе су међусобно
упоређене. Прва метода се заснива на нумеричкоj симулациjи, док друга метода даjе фи-
зичко обjашњење процеса формирања кроз аналитички облик за коjи jе написан програм.
Добиjени резултати показуjу добра поклпања са актуелним радовима из ове области, где
се нумеричка метода показала као тачниjа, док се аналитички модел може користити у
почетном приступу проjектовања у границама толерисане грешке.

Рад [11], разматра и пореди грешке гађања са полигонских испитивања и аналитичког
симулационог модела на топу калибра 40 mm. Експеримент се заснива на мерењу од-
ступања сваког испаљених проjектила и нумерички репрограмираног изолованог утицаjа
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трзаjа топа на траjекториjу упоређену са математичко-балистичком нумеричком симула-
циjом трзаjа при опаљењу. Очекиване величине поремећаjа су анализиране у току и после
гађања за сваки проjектил поjединачно и упоређене са очекиваним вредностима симу-
лираних поремећаjа при опаљењу. Тиме jе изолована анализа утицаjа трзаjа система из
укупних мерених грешка гађања на траjекториjи чиме jе утврђен утицаj трзаjа на укупне
грешке.

Техничко решење [12] под називом Примена методе пропорционалне навигациjе на упра-
вљање и навођење беспосадне копнене платформе, припада области Машинства односно
подгрупи роботизованих специjалних подвоза познатих као беспосадне копнене платфор-
ме. Ово техничко решење представља нови оригинални метод управљања безпосадним
возилом на даљину и први пут jе примењен у нашоj техничко-технолошкоj пракси. На-
чин управљања системом jе базиран на мрежноj технологиjи, управљaња преко Intranet
Protocola (IP). Метода jе намењена развоjу нових концепата примене оваквих копнених
платформи у будућим технолошко-организационим системима воjне и цивилне намене.
Прототипска основа за примену ове методе jе функционални модел (ФМ) модуларне бес-
посадне платформе инегрисана на гусенично возило средњих димензиjа оргиналне воjне
конструкциjе. Пратећи систем коjи се састоjи од одговараjуће опреме за функционал-
ну надградњу оваквог возила диктира даље прилагодљиве захтеве и обезбеђуjе жељену
универзалност могућих примена оваквог интегрисаног система за различите потребе ко-
ришћењем способности за његову модуларну надградњу.

Е. Стручна активност

Стручна активност кандидата Милоша Марковића остварена jе на следећим проjектима:

1. Активно учешће на проjекту од 2013. године коjе финансира Министарство про-
свете, науке и технолошког развоjа под ознаком ИИИ47029 на тему, Рентабилни
избор нових технологиjа концепциjа одбране кроз друштвене промене и стратешке
ориjентациjе Србиjе у 21.веку.

2. Учешће у међународним-државним проjектима коjе реализуjе компаниjа Слобода
из Чачка као што су проjекат А50, класификован, (УТМ88 СМ 23mm и УТМ92
СП 30мм) учешће у реализациjи од 2011. до 2012. године и проjекат Ч-59 40mm,
класификован, учешће у реализациjи од 2011. до 2013. године.

3. Учешће у националним-државним проjектима коjе реализуjе компаниjа Слобода из
Чачка и то проjекат ПАП 57 mm ХЦЕР ББ, учешће у реализациjи од 2012. до 2013.
године, проjкат 12.7Ч-ДШК, класификован, учешће у реализациjи од 2012. до 2013.
године и проjекат П1-У 57 mm УТМ12 СП, класификован, учешће у реализациjи од
2011. до 2013. године.

Поред ангажовања на државним и међународним проjектима кандидат Милош Марковић
такође активно учествуjе током рада у Компаниjи Слобода на пологонским испитивањима
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а у оквиру редовних тестирања и развоjа мунициjе као и наоружања, и тиме стиче посебну
врсту знања и искуства.

Ж. Оцена испуњености услова

На основу увида у конкурсни материjал, Комисиjа константуjе да кандидат др Милош
Марковић, асистент на Катедри за системе наоружања Машинског факултета Универ-
зитета у Београду има:

• научни степен доктора техничких наука из уже научне области Воjно машинство-
системи наоружања за коjу се бира, стечен на акредитованом Универзитету (Уни-
верзитет у Београду,Машински факултет);

• одржано и наjвишом оценом оцењено приступно предавање;
• смисао за наставно-педагошки рад, оцењен високим оценама од стране студената, то-

ком одржавања наставе на више предмета Катедре за систме наоружања Машинског
факултета Универзитета у Београду;

• два научна рада у категориjи М23;
• два научна рада у категориjи М24;
• представљених пет научних радова на међународним конференциjама категориjе

М33;
• два научна рада у категориjи М51;
• jедно техничко решење као коаутор у категориjи М82;
• значаjно искуство коjе jе стекао у раду на решавању конкретних инжењерских про-

блема и др.;

На основу публикованих резултата истраживања у научним и стручним часописима и
зборницима радова научно-стручних конференциjа, истраживања спроведених у оквиру
докторске дисертациjе и научно-истраживачких проjеката, као и резултата остварених
у домену педагошких активности, Комисиjа констатуjе да професионалне компетенциjе
кандидата др Милоша Марковића у потпуности припадаjу ужоj научноj области Воjно
машинство-системи наоружања.
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З. Закључак и предлог

Комисиjа сматра да кандидат др Милош Марковић, асистент на Катедри за системе
наоружања Машинског факултета Универзитета у Београду, испуњава све формалне и
суштинске услове за избор у звање доцента, предвиђене Законом о високом образовању,
Статутом Машинског факултета Универзитета у Београду и Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника и сарадника на Универзитету у Београду – Ма-
шинском факултету. На основу изложеног, Комисиjа предлаже Изборном већу Машинског
факултета Универзитета у Београду и Већу научних области техничких наука Универзи-
тета у Београду да кандидат др Милош Марковић, асистент на Катедри за системе
наоружања Машинског факултета, буде изабран у звање доцента са пуним радним вре-
меном за ужу научну област Воjно машинство - системи наоружања на Машинском
факултету Универзитета у Београду.

У Београду, .

Чланови комисиjе:

Др Деjан Мицковић, редовни професор-председник Комисиjе,
Универзитет у Београду, Машински факултет

Др Момчило Милиновић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Машински факултет

Др Предраг Елек, редовни професор,
Универзитет у Београду, Машински факултет

Др Слободан Jарамаз, редовни професор у пензиjи,
Универзитет у Београду, Машински факултет

Др Дарко Васиљевић, научни саветник,
Универзитет у Београду, Институт за физику
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