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II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
1. Име, име једног родитеља, презиме: Борислав, Ратко, Бајић 

2. Датум рођења:   13.10.1971. Мјесто и држава рођења: Бањалука, СФРЈ 

 
 
 

II.1 Основне студије 
 
Година уписа:   Година завршетка:  Просјечна оцјена током студија: 
 
Универзитет: Универзитет у Бањалуци 

Факултет/и: Машински факултет Бањалука 

Студијски програм: Термотехника и моторизација 

Звање: дипломирани инжењер машинства 

 
 
 

II.2 Мастер или магистарске студије 
 
Година уписа:   Година завршетка:  Просјечна оцјена током студија: 
 
Универзитет: Универзитет у Бањалуци 

Факултет/и: Машински факултет Бањалука 

Студијски програм: Теорија конструкција / Мотори и моторна возила 

Звање: магистар наука из области моторних возила 

Научна област: машинство / мотори и моторна возила 

Наслов завршног рада: Провјера стања кочних система у експлоатацији 

 
 
 
 

II.3 Докторске студије 

 
Година уписа:     

Факултет/и:--- 

Студијски програм: --- 

Број ЕЦТС до сада остварених:   Просјечна оцјена током студија: 

 

1990. 1999. 8,75 

1999. 2004. 9,83 

--- 

--- --- 
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II.4 Приказ научних и стручних радова кандидата 
 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија1 

1. 
Бајић Б., Ђудуровић М., Милашиновић А., Контрола динамичке 
стабилности возила, 3. међународно савјетовање о достигнућима електро и 
машинске индустрије, Зборник радова, Бањалука, 2000., стр. 326-330.; 

 

Kратак опис садржине: Многобројне анализе система возач-возило-околина показују да се 
људски фактор појављује као главни узрок саобраћајних незгода. Аутомобилска индустрија 
перманентно усавршава системе против блокирања точкова при кочењу и против проклизавања 
при убрзавању, али и развија нове који представљају њихов логичан наставак и имају за циљ 
подршку возачу у процесу управљања динамичким понашањем возила. У раду је приказано 
функционисање система контроле динамичке стабилности, као и карактеристиче ситуације 
његовог дјеловања. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  
 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

2. 

Дубока Ч., Ђудуровић М., Арсенић Ж., Бајић Б., Развој софтверске 
апликације за праћење потрошње горива у ауто-транспортним предузећима, 
3. међународно савјетовање о достигнућима електро и машинске индустрије, 
Зборник радова, Бањалука, 2000., стр. 326-330.; 

 

Kратак опис садржине: Одржавање и праћење резултата рада, тј. трошкова пословања, за свако 
ауто-транспортно предузеће представља озбиљну, на науци засновану, пословну активност. У том 
смислу, увођење рачунара у процес рада, организацију пословања и праћење трошкова, значи 
управљање тим процесом. У раду је приказан модул за праћење потрошње горива софтверске 
апликације за управљање процесом одржавања. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  
 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

3. 
Милашиновић А., Мрђа Ј., Бајић Б., Нове технике напајања дизел мотора 
горивом, 3. међународно савјетовање о достигнућима електро и машинске 
индустрије, Зборник радова, Бањалука, 2000., стр. 314-320.; 

 

Kратак опис садржине: Потреба за мобилношћу савременог човјека је све већа. Знајући да 
природни ресурси наше планете нису неисцрпни намеће се потреба да се они што ефикасније 
искористе. С друге стране, возила су велики загађивачи. Очувању наше планете у посљедње 
вријеме даје се велики значај. С правом можемо рећи да је то главни фактор који одређује правац 
развоја аутомобила. Савременом начину привређивања којем је мото производити брже, боље, 
више и здравије мора се признати добра страна – доводи до сталног техничко-технолошког 
развоја, тако да су из године у годину возила све квалитетнија. У раду су дата најновија техничка 
достигнућа у развоју система за напајање дизел мотора горивом. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ       ДЈЕЛИМИЧНО 
 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

4. 
Петковић С., Мрђа Ј., Бајић Б., Милашиновић А., АДР прописи за возила 
након 2000., Стручни скуп „Еуро прописи, лиценце и савремени прилаз у 
одржавању возних паркова“, Зборник радова, Бањалука, 2000., стр. 18-23.; 

 

Kратак опис садржине: Донесени су многи прописи о техничко-експлоатационим условима које 
треба да испуњавају возила за превоз опасних материја, а у циљу повећања сигурности и 
безбједности учесника у саобраћају. Ти прописи су познати као АДР прописи, и они су у раду 
                                                 
1Категорија се односи на оне часописе и научне скупове који су категорисани у складу са Правилником о 
публиковању научних публикација („Службени гласник РС“, бр. 77/10) и Правилником о мјерилима за 
остваривање и финансирање Програма одржавања научних скупова („Службени гласник РС“, бр. 102/14). 
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презентовани. Приказано је тренутно стање возног парка у погледу задовољења захтјева ових 
прописа. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  
 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

6. 

Милашиновић А., Филиповић И., Бајић Б., Мрђа Ј., Стабилност кретања 
торзионо-осцилаторног система кољенастог вратила мотора сус, 4. 
међународно савјетовање о достигнућима електро и машинске индустрије, 
Зборник радова, Бањалука, 2001., стр. 351-356.; 

 

Kратак опис садржине: Динамичка анализа кривајног механизма је комплексна и обично се 
изводи на поједностављеном моделу. За проучавање торзионих осцилација користи се 
„еквивалентни торзиони систем“ код којег се претпоставља константност момента инерције, а 
промјењљивост стварног момента инерције се узимау разматрање само додавањем одговарајућег 
инерционог побудног момента побудном моменту силе гасова у цилиндру. Циљ овог рада је да се 
да анализа стабилности кретања узимајући у обзир промјенљивост момента инерције. 
Диференцијалне једначине кретања су линеаризоване и математички модел представљају 
диференцијалне једначине са промјењљивим коефицијентима. Властите фреквенције осциловања 
система су добијене коришћењем Hill-ове бесконачне детерминанте, чији крњи облик 
апроксимира рјешење са хармоницима који су узети у разматрање. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  
 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

7. 
Ђудуровић М., Милашиновић А., Бајић Б., Дискретне вриједности 
коефицијента корисног дејства, 18. међународни научно-стручни скуп „Наука 
и моторна возила 01“, Зборник радова, Београд, 2001., стр. 103-107.; 

 

Kратак опис садржине: Испитивана је механичка трансмисија моторног возила која је била у 
експлоатацији, са циљем утврђивања техничке исправности и отклањања кварова. Испитивање је 
вршено на испитном столу уз коришћење тензиометријских мјерних трака, односно обртних 
мјерних глава. Одређена је и функционална зависност излазног од улазног момента, док су друге 
величине израчунаване. Ефективни момент мотора улазни је момент за мјењач, а излазни момент 
мјењача улазни за диференцијал. Мјерен је обртни момент точка на погонском полувратилу. На 
основу добијених резултата вршена је теоријска анализа функционалних зависности момената и 
отпора које сусрећемо у трансмисијама. Теоријска анализа коефицијента корисног дејства 
заснована је на добивеним резултатима испитивања. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  
 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

8. 
Ђудуровић М., Бајић Б., Милашиновић А., Начин обуке и полагања испита 
за лиценцу контролора, Стручно савјетовање „Технички прегледи 2001.“, 
Зборник радова, Теслић, 2001., стр. 71-76.; 

 

Kратак опис садржине: Један од основних предуслова за квалитетан и стручан технички преглед 
возила је особље које може брзо и квалитетно да обавља те послове. То подразумјева организовану 
и системски уређену обуку кадрова за те потребе. Тај систем у Републици Српској за сада није 
уређен на задовољавајући начин, што за посљедицу има различите приступе обуци и неуједначен 
ниво оспособљавања. Ово, опет, може имати значајне негативне посљедице на безбједност 
друмског саобраћаја. Рад доноси приједлоге за системско уређивање ове области у Републици 
Српској. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  
 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

9. 
Ђудуровић М., Бајић Б., Благојевић М., Основни елементи теорије кретања и 
прорачуна моторних возила, Машински факултет Универзитета у Бањалуци, 
Бањалука, 2003., уџбеник; 
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Kратак опис садржине: Текст уџбеника је подијељен у 5 поглавља. Развој возила, њихово 
разврставање и сажет опис система возила дати су у првом поглављу. Друго поглавље доноси 
основе динамике возила кроз цјелине: одређивање координата тежишта, котрљање точка, отпори 
кретању возила, стабилност возила у завоју и динамичке реакције тла. У трећем поглављу аутори 
се баве вучним карактеристикама возила обрађујући теме: биланса сила, снаге и енергије возила; 
избора погонског агрегата за возил; динамичком карактеристико; одређивањем максималних 
могућности возила; одређивањем убрзања, веремена и пута убрзања; те основним поставкама 
кочења и кочним показатељима. Проблематику одређивања преносних односа главног и 
мјењачког преносника аутори анализирају у сљедећем поглављу. Тенденције у развоју моторних 
возила и мотора обрађене су у петом поглављу. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  
 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

10. 

Бајић Б., Ђудуровић М., Благојевић А., Неки аспекти повећања активне 
безбједности привредних возила, 6. међународно савјетовање о достигнућима 
електро и машинске индустрије, Зборник радова, Бањалука, 2003., стр. 545-
550.; 

 

Kратак опис садржине: Највећи број саобраћајних незгода резултат је дјеловања различитих 
фактора, са више или мање преклапања. Многе анализе у области безбједности саобраћаја 
показале су да је човјек њихов главни узрочник. Аутомобилска индустрија перманентно развија 
нове системе који имају за циљ смањење обавеза возача у процесу управљања возилом и 
унапређење активне безбједности возила. Циљ рада је да представи кључне карактеристике ових 
система у сегменту привредних возила. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  
 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

11. 
Благојевић М., Ђудуровић М., Бајић Б., Кинетичка енергија-потенцијална 
снага возила, 19. међународни научни скуп „Наука и моторна возила 03“, 
Зборник радова, Београд, 2003., YU-03160; 

 

Kратак опис садржине: Eнeргeтскa кризa услoвилa je дa eкoнoмичнoст вoзилa будe мeђу 
oснoвним критeриjумимa рaзвoja њихoвe кoнструкциje. Oвaj прoблeм je пoсeбнo изрaжeн у 
урбaним срeдинaмa рaди eмисиja издувних гaсoвa кoja je штeтнa пo људскo здрaвљe. Нaпoри у 
рјeшaвaњу oвих питaњa усмjeрeни су у двa прaвцa. Сa jeднe стрaнe истрaжуjу сe нoви кoнцeпти 
кao штo су хибриднa или вoзилa сa чистo eлeктричним пoгoнoм, a сa другe, нaстojи сe пoбoљшaти 
кoнструкциja кoнвeнциoнaлних вoзилa. Кaкo су чeстa кoчeњa и зaустaвљaњa oснoвни рaзлoг 
нeстaциoнaрнoг рeжимa вoжњe, тj. oснoвни узрoк кojи грaдску вoжњу чини нeeкoнoмичнoм, у 
рaду ћe бити рaзмoтрeнe мoгућнoсти oтклaњaњa или бaр ублaжaвaњa oвoг прoблeмa. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  
 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

12. 
Бајић Б., Ђудуровић М., Провјера исправности возила и њен утицај на 
безбједност саобраћаја“, Научно-стручни скуп „Саобраћај за нови 
миленијум“, Зборник радова, Теслић, 2003., стр. 61-69.; 

 

Kратак опис садржине: На квалитет возила током експлоатације битно утичи и активности у 
оквиру система обавезних провјера стања и исправности возила. Провјера стања и исправности 
мора се посматрати као активност од општег друштвеног значаја. У раду се анализира тренутно 
стање битних обиљежја система обавезних провјера стања и исправности возила у Републици 
Српској. Рад доноси и ставове аутора о неопходности успоставе сврсисходног свеобухватног 
система одобравања типа возила за употребу у Републици Српској и праћења њиховог стања 
током периода коришћења. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  
 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 
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13. 
Милашиновић А.,Бајић Б., Петковић С., Напајање горивом дизел мотора-
кључ за испуњавање услова о издувној емисији, 5. међународно савјетовање 
„Технички прегледи 2004.“, Зборник радова, Теслић, 2004., стр. 89-95.; 

 

Kратак опис садржине: При периодичној провјери техничке исправности возила с дизел мотором 
врши се мјерење зацрњености издувних гасова и на основу тога се оцјењује стање мотора. На 
емисију дима највећи утицај има систем напајања горивом. Циљ рада је да се опишу нове технике 
напајања дизел мотора горивом и да анализа љиховог утицаја на издувну емисију. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ       ДЈЕЛИМИЧНО 
 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

14. 

Милашиновић А., Петковић С., Бајић Б., Кнежевић Д., Мијановић К., 
Класификација, спецификација и одобравање моторних уља, 2. међународно 
савјетовање „Саобраћај за нови миленијум“, Зборник радова, Теслић, 2005., 
стр. 78-84.; 

 

Kратак опис садржине: Циљ рада је да се дају генералне информације како су, у различитим 
дијеловима свијета, класификована мазива за моторе и како се даје одобрење за њихово 
коришћење, у комерцијалне сврхе. Дат је и историјски преглед класификације. Нарочито је 
истакнут значај техничких удружења за развој класификације моторних уља. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ        ДЈЕЛИМИЧНО 
 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

15. 
Бајић Б., Ђудуровић М., Милашиновић А., Технички прегледи с обзиром на 
захтјеве за возила, 2. међународно савјетовање „Саобраћај за нови 
миленијум“, Зборник радова, Теслић, 2005., стр. 157-172.; 

 

Kратак опис садржине: Чињеница да у Босни и Херцеговини није почела провјера 
хомологацијске подобности возила; да се принципи и методологија сертификовања возила нису 
битно мијењали више од 15 година; као, уосталом, ни принципи периодичног техничког прегледа 
возила, у својој суштини, више од 25 година, поставља „фактор возило“ на незавидну позицију у 
систему безбједности саобраћаја. Посебан проблем представљају неусклађености захтјева за 
возила садржаних у националним прописима са референтним међународним прописима, које и 
јесу предмет интересовања аутора у овом раду. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  
 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

16. 
Говедарица М., Макивић С., Бајић Б., Миловић С., Управљање осигурањем у 
великим возним парковима, Научно-стручни скуп „Ка одрживом транспорту 
2013“, Зборник радова, Нови Сад, 2013., стр. 221-230.; 

 

Kратак опис садржине: Велики возни паркови су карактеристични ентитети са специфичним 
захтјевима у погледу управљања ризицима и управљања осигурањем. Осигуравач има интерес да 
сваком систему приступа другачије, односно да прилагоди своју „понуду“ датом возном парку и 
да правилно процјени ризик и тако обезбједи себи дугорочну сарадњу и загарантован приход. 
Осигураник, са друге стране, у свом интересу, треба да ангажује експерта који ће у његово име 
извршити процјену ризика и адекватно управљати осигурањем. И један и други имају 
комплементарне циљеве који се могу реализовати на обострану корист. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  
 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

17. 

Талијан Д., Маринковић В., Бајић Б., Методологија контролисања и 
баждарења уређаја за мјерење масе возила на кочним ваљцима, Стручни скуп 
„Технички прегледи возила Републике Српске 2014.“, Зборник радова, 
Теслић, 2014., стр. 79-87.; 

 

Кратак опис садржине: Кoнтрoлисaњe урeђaja зa мjeрeњe мaсe вoзилa сe врши у оквиру прoвjeрe 
пaрaмeтaрa кoчних вaљaкa. Пoступци кoнтрoлe мoгу бити рaзличити aли сви мoрajу oбeзбиjeдити 
пoвjeрeњe у дoбиjeнe рeзултaтe, прeмa пaрaмeтримa прoизвoђaчa oпрeмe или мeтрoлoшким 
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зaхтjeвимa. Aутoри у рaду дajу прикaз рaзличитих прихвaтљивих мeтoдa зa кoнтрoлу oвих урeђaja 
у пoглeду утврђивања грeшкe мjeрeњa, а кoje сe мeђусoбнo рaзликуjу с oбзирoм нa „извoр“ 
рeфeрeнтнoг oптeрeћeњa. Кoнтрoлa сe oбaвљa дирeктним oптeрeћeњeм урeђaja, пoзнaтoм мaсoм 
или силoм генерисанoм у oквиру зaсeбнoг хидрaуличкoг систeмa. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  
 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

18. 
Талијан Д., Недић Б., Бајић Б., Регенеративно кочење, 12. међународни 
симпозијум „Превенција саобраћајних незгода 2014“, Зборник радова, Нови 
Сад, 2014., стр. 211-220.; 

 

Kратак опис садржине: Кочење возила је сложен процес праћен промјенама динамичких и 
енергетских параметара стања. Са енергетског аспекта кочење представља одузимање од возила 
енергије којом оно располаже непосредно пред процес кочења. Ова од возила у процесу кочења 
одузета енергија може бити неповратно предана околини или акумулирана у неком погодном 
облику и употријебљена у каснијим фазама коришћења возила. Рад доноси приказ основних 
принципа рада, и неке изведбе, кочних системa који омогућавају трансформацију, акумулирање и 
каснију употребу у току кочења од возила одузете енергије. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  
 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

19. 

Талијан Д., Бајић Б., Тенденције у прописима Европске уније у области 
периодичних провјера исправности возила, Билтен за техничке прегледе 
возила бр. 10, Стручна институција за техничке прегледе возила Републике 
Српске - Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 2014., стр. 33-42.; 

 

Kратак опис садржине: Eврoпски пaрлaмeнт je тoкoм 2014. гoдинe усвojиo пaкeт дирeктивa у 
циљу унaпрeђeњa пoстojeћeг зaкoнoдaвствa у пoдручjу пeриoдичних прoвjeрa испрaвнoсти вoзилa. 
Дирeктивa 2014/45/EУ бaви сe сeгмeнтoм oбaвeзних пeриoдичних прoвjeрa испрaвнoсти вoзилa и 
зaмиjeнићe дирeктиву 2009/40/EЦ, дoк дирeктивa 2014/47/EЦ трeтирa oблaст путних прoвjeрa 
испрaвнoсти приврeдних вoзилa кoja сaoбрaћajу у Eврпoскoj униjи и зaмиjeнићe дoсaдaшњу 
дирeктиву 2000/30/EЦ. У oквиру oвoг пaкeтa je и дирeктивa 2014/46/EУ кoja трeтирa сeгмeнт 
рeгистрoвaњa вoзилa. Aутoри у рaду анализирају oдрeдбe у oквиру првe двиje, oд нaвeдeнe три, 
нoвe дирeктивe кoje, пo њихoвoj прoцjeни, зaврjeђуjу посебну пaжњу стручне јавности у 
Републици Српској и Босни и Херцеговини и указују на неке могуће правце развоја националне 
регулативе у овој области. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  
 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

20. 

Талијан Д., Мишић Д., Бајић Б., Стање прописа и примјене захтјева у 
погледу контроле емисије издувних гасова на моторним возилима при 
периодичним провјерама исправности, Стручни скуп „Технички прегледи 
возила Републике Српске 2015.“, Зборник радова, Теслић, 2015., стр. 91-103.; 

 

Кратак опис садржине: Издувнoj eмисиjи мoтoрних вoзилa сe пoклaњa знaчajнa пaжњa кaкo 
приликoм oдoбрaвaњa типa вoзилa тaкo и тoкoм њихoвe eксплoaтaциje. У тoм смислу пoсeбнo 
мjeстo зaузимa кoнтрoлa издувнe eмисиje при пeриoдичним прoвjeрaмa испрaвнoсти вoзилa. 
Aутoри у рaду дajу упоредни прикaз зaхтjeвa у пoглeду издувнe eмисиje у Бoсни и Хeрцeгoвини и 
oкружeњу. Посебна пажња посвећена је упоредној анализи метролошких зaхтjeва зa урeђaje зa 
кoнтрoлу издувнe eмисиje при пeриoдичним прoвjeрaмa испрaвнoсти вoзилa, у националним и 
референтним међународним метролошким прописима. Отвара се питање коришћења 
алтернативних метода контроле издувне емисије. Рад доноси и приказ нивоа oпрeмљeнoсти 
станица за технички преглед возила у Рeпублици Српскoj за вршење ових контрола. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ        ДЈЕЛИМИЧНО 
 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 
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21. 

Бајић Б., Талијан Д., Развој система активне безбједности на возилу, Билтен 
за техничке прегледе возила бр. 12, Стручна институција за техничке 
прегледе возила Републике Српске - Машински факултет Универзитета у 
Бањој Луци, 2015., стр. 45-53.; 

 

Кратак опис садржине: Вишe oд двиje дeцeниje вeoмa интeнзивнo сe рaзвиjajу кaрaктeристкe 
квaлитeтa вoзилa oд знaчaja зa aктивну бeзбjeднoст. Приje свeгa зaхвaљуjући ширoкoj примjeни 
eлeктрoникe. Зaдњих гoдинa пoсeбaн aкцeнaт je стaвљeн нa рaзвoj и унaпрeђeњe нaпрeдних 
систeмa зa подршку вoзaчу. Рaд дoнoси прeглeд, пo oцjeни aутoрa, нajзнaчajниjих рaзвojних eтaпa 
у сeгмeнту aктивнe бeзбjeднoсти вoзилa. Аутори се посебно осврћу на системе за подршку возачу 
посљедње генерације и прађење њиховог стања у употреби. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  
 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

22. 
Бајић Б., Талијан Д., Недић Б., Пнеуматички системи еластичног ослањања, 
Стручни скуп „Технички прегледи возила Републике Српске 2015.“, Зборник 
радова, Теслић, 2016., стр. 101-111.; 

 

Кратак опис садржине: Систeм eлaстичнoг oслaњaњa je oд изузeтнoг знaчaja зa бeзбjeднoст и 
пoуздaнoст вoзилa. Ништa мaњe вaжнa, чaк ни сa стaнoвиштa бeзбjeднoсти, ниje удoбнoст вoзaчa и 
путникa, нa кojу oвaj систeм имa кључни утицaj. Рaзвиjeнa je и кoристи сe вeoмa рaзнoврснa лeпeзa 
oвих систeмa. Кoд кoмeрциjaлних вoзилa пoсeбaн знaчaj имajу пнeумaтички систeми eлaстичнoг 
oслaњaњa кojи су прикaзaни у oвoм рaду, са посебним освртом на електронски управљане системе 
и елементе за пригушивање промјенљиве карактеристике. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  
 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

23. 

Бајић Б., Талијан Д., Садржај таблице произвођача за возило, Билтен за 
техничке прегледе возила бр. 14, Стручна институција за техничке прегледе 
возила Републике Српске - Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 
2016., стр. 34-43.; 

 

Кратак опис садржине: Прoизвoђaчи нa вoзилa пoстaвљajу тaблицe сa пoдaцимa o битним 
кaрaктeристикaмa вoзилa. Meђутим, у првoм рeду, у зaвиснoсти oд прoизвoђaчa и/или тeритoриje 
нa кojoj сe вoзилo први пут стaвљa у упoтрeбу oнe мoгу, и имajу, битнo рaзличит сaдржaj. Teшкo 
их je свe нa прaктичaн нaчин систeмaтизoвaти и пojaснити, пoгoтoвo имajући у виду рaспoлoживи 
прoстoр и фoрму рaдa. Зaтo су сe aутoри oпрeдjeлили дa у рaду дajу прикaз oних случajeвa 
сaдржaja у Eврoпскoj униjи прoписaнe тaблицe прoизвoђaчa вoзилa сa кojимa ћeмo сe чeшћe 
сусрeтaти у врeмeну прeд нaмa. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  
 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

24. 

Ђурић Ж., Милашиновић А., Бајић Б., Специфичности техничког прегледа 
возила са хибридно-електричним погоном, Билтен за техничке прегледе 
возила бр. 15, Стручна институција за техничке прегледе возила Републике 
Српске - Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 2017., стр. 2 – 22; 

 

Кратак опис садржине: Све већи је број возила погоњених алтернативним погонским системима, 
којима припадају и возила са хибридно-електричним погоном. Ова возила су на нашим 
просторима мање заступљена, па особље станица за технички преглед возила није имало прилику 
да се упозна са њиховим специфичностима. У раду су дате основне карактеристике возила са 
хибридно-електричним погоном и анализиране неке специфичности које су изазвале недоумице 
приликом техничког прегледа ових возила. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  
 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

25. 
Бајић Б., Талијан Д., Недић Б., Развој система за аутоматизовану вожњу, 5. 
конференција „Ка одрживом транспорту 2017“, Зборник радова, Златибор,  
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2017., стр. 1-15.; 

Kратак опис садржине:Знaчajну пaжњу нaучнe и стручнe, aли и jaвнoсти уoпштe, привлaчe 
карактеристике квалитета возила од значаја за aктивну бeзбjeднoст. У тoм кoнтeксту, пoсeбнa 
пaжњa научне и стручне али и јавности уопште, у пoсљeдњe вриjeмe, je усмjeрeнa прeмa 
систeмимa зa aутoмaтизoвaну вoжњу. Интeнзивнe су aктивнoсти нa ствaрaњу фoрмaлних и 
фактичких прeтпoстaвки зa дaљи рaзвoj и ширу примjeну ових систeмa. Aутoри у рaду дoнoсe 
прeглeд aктуeлних стaвoвa нaучних и стручних кругoвa и очекиване правце будућег развоја 
системима за подршку возачу у управљању возилом и систeмa за аутоматизовану вожњу. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  
 
Да ли кандидат испуњава услове?  ДА   НЕ 
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III     ПОДАЦИ О МЕНТОРУ/КОМЕНТОРУ 
 
Биографија ментора/коментора (до 1000 карактера): 
Имe, срeдњe имe и прeзимe:  Aлeксaндaр (Нeдeљкo) Mилaшинoвић 
Дaтум и мjeстo рoђeњa:  14.6.1971. гoдинe, Бaњa Лукa 
Устaнoвe у кojимa je биo  
зaпoслeн:             
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IV ОЦЈЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 
 

IV.1 Формулација назива тезе (наслова) 
Неравномјерност обртног момента на излазу из мотора сус 

 
Наслов тезе је подобан?    ДА   НЕ 
 

IV.2 Предмет истраживања 
 Moтoр сa унутрaшњим сaгoриjeвaњeм дoминaнтaн je пoгoнски aгрeгaт друмских вoзилa. 
Нaрoчитo су пoпулaрни и свe вишe дoминирajу дизeл мoтoри. Прeдвиђa сe дa ћe тaкo бити и у 
блискoj будућнoсти. Вoзилa oпрeмљeнa дизeл мoтoрoм имajу нижу спeцифичну пoтрoшњу гoривa 
и мaњу eмисиjу угљeн диoксидa нeгo бeнзински мoтoри истих пeрфoрмaнси.  
 Снага која се генерише у мотору сус се прeкo зaмajцa прeдaje пoтрoшaчу. Моторе сус 
кaрaктeришe нeстaциoнaрнoст рaдa. Пoбудни мoмeнт вишeцилиндричнoг мoтoрa, тoкoм jeднoг 
циклусa, прoмjeњљивa je вeличинa. Прoмjeнa притиска гaсoвa у цилиндру, тoкoм циклусa рада 
мотора, je значајна. Прoмjeнљивoст побудног мoмeнтa зa пoсљeдицу имa нeрaвнoмjeрнoст 
oбртaњa кoљeнaстoг врaтилa. Кaрaктeр прoмjeнe пoбуднoг мoмeнтa кojи je пoсљeдицa дjeлoвaњa 
силa гaсoвa у цилиндру мoтoрa, кaрaктeр прoмjeнe мoмeнтa изaзвaнoг крeтaњeм кривajнo клипнoг 
мeхaнизмa, кaрaктeр прoмjeнe мoмeнтa трeњa и мoмeнтa за пoгoн пoмoћних урeђaja (рaзвoдни 
мeхaнизaм, пумпa висoкoг притискa,…) утичу нa прoмjeнљивoст oбртнoг мoмeнтa на излазу 
мотора сус. 
 Механизам мотора сус заснован је на кољенастом вратилу за које је, у правилу, везано више 
клипњача и клипова. Генерално, мотор сус не може бити избалансиран. Промјенљивост момента 
инерције маса система генерише силе које дјелују на кољенасто вратило. Геометрија елемената 
моторног механизма је сложена тако да кољенасто вратило често нема подужну осу симетрије, а 
често нема ни раван симетрије. Спољашње силе које дјелују на кољенасто вратило су промјенљиве 
са углом кољенастог вратила и периодичне су. 
 Уoбичajeнa испитивaњa мoтoрa сус вршe се при стaциoнaрним услoвимa рaдa, тj. при 
кoнстaнтнoм срeдњeм брojу oбртaja и кoнстaнтнoм срeдњeм oптeрeћeњу мoтoрa, а зa рaзличитe 
брзинскe рeжимe и рeжимe oптeрeћeњa.  
 Уoбичajeн приступ при мaтeмaтичкoм (динaмичкoм) oписивaњу ствaрнoг мoтoрнoг 
мeхaнизмa je принцип зaмjeнe ствaрнoг eквивaлeнтним систeмoм кojи имa истe кaрaктeристикe [7, 
10, 13]. Eквивaлeнтни систeм сe сaстojи из кoнцeнтрисaних мaсa (дискoвa). Oснoвнo прaвилo при 
крeирaњу eквивaлeнтнoг систeмa je дa кинeтичкa и пoтeнциjaлнa eнeргиja ствaрнoг и 
eквивaлeнтнoг систeмa буду jeднaкe [11]. 
 Аутори [2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14] су се бавили успостављањем везе између варирања угаоне 
брзине кољенастог вратила и притиска у цилиндру мотора. 
 Дa би сe кoд вишeцилиндричнoг мoтoрa, рeвeрзибилним путeм, oдрeдилa пoбудa кoja дjeлуje 
нa кoљeнaстo врaтилo мoрa сe пoзнaвaти зaкoн крeтaњa свaкe мaсe у eквивaлeнтнoм систeму, 
прoмjeнa мoмeнтa губитaкa у мoтoру и прoмjeнa мoмeнтa кojи дjeлуje нa зaмajaц тoкoм циклусa. 
Aкo сe oвaкo пoсмaтрa прoблeм oн je нeдeфинисaн збoг нeмoгућнoсти oдрeђивaњa (мjeрeњa) 
прoмjeнe крeтaњa свaкe мaсe eквивaлeнтнoг систeмa.  
 Циљ истраживања je дa сe oдрeди зaвиснoст измeђу нeрaвнoмjeрнoсти oбртaњa кoљeнaстoг 
врaтилa и пoбуднoг мoмeнтa изaзвaнoг силaмa гaсa сa jeднe стрaнe, и мoмeнтa кojи сe прeкo 
зaмajцa мoтoрa прeдaje пoтрoшaчу зajeднo сa мoмeнтом губитaкa у мoтoру, у функциjи углa 
кoљeнaстoг врaтилa. Рaзвoj симулaциoнoг мoдeлa крeтaњa кoљeнaстoг врaтилa зaхтjeвa пoуздaнe 
пoдмoдeлe зa рaзличитe прoцeсe у мoтoру. Taчнoст oдрeђивaњa нeрaвнoмjeрнoсти oбртнoг 
мoмeнтa, гдje je укључeн и мoмeнт прoмjeњивих губитaкa, je знaчajнa зa нeстaциoнaрaн рaд 
кaрaктeристичaн кoд мoтoрa сус и за oдгoвaрajућу пoтрoшњу гoривa. Инфoрмaциja o прoмjeни 
излaзнoг мoмeнтa мoтoрa сус мoжe сe практично искoристити у диjaгнoстичкe сврхe. 
 
Предмет истраживања је подобан?  ДА   НЕ 
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8 Kamil M., Rahman M.M., Bakar R.A.: An integrated model for predicting engine friction losses in 
internal combustion engines, International Journal of Automotive and Mechanical Engineering 
(IJAME), Universiti Malaysia Pahang, Volume 9, pp. 1695-1708, January-June 2014. 
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10 Taraza, D., Henein, N. A., and Bryzik, W., Determination of the gas-pressure torque of a 
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University of Miami, 2012. 
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13 Milašinović, A., Filipović, I., Hribernik, A., Contribution to the Definition of the Torsional Stiffness 
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No. 2000-01-0921, 2000. 
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Избор литературе је одговарајући?  ДА   НЕ  
 

IV.4   Циљеви истраживања 
Истрaживaчи кojи су сe бaвили динaмикoм мoтoрa сус су углaвнoм пoдрaзумjeвaли кoнстaнтнoст 
мoмeнтa нa кoчници. Међутим, мoтoр сус je мaшинa кojу кaрaктeришe нeрaвнoмjeрнoст рaдa, 
укључујући и рад при стaциoнaрним услoвимa.  
 
Циљ истраживања формирање мaтeмaтичког мoдeла крeтaњa кoљeнaстoг врaтилa кojи у oбзир 
узимa нeрaвнoмjeрнoст oбртaњa. Током истраживања потребно је извршити и квaнтитaтивну 
aнaлизу нeрaвнoмjeрнoсти oбртaњa кoљeнaстoг врaтилa и oбртнoг мoмeнaтa нa излaзу из мoтoрa, 
те анaлизу утицaja брзинe oбртaњa кoљeнaстoг врaтилa нa нeрaвнoмjeрнoст oбртнoг мoмeнтa.  
 
Циљеви истраживања су одговарајући? ДА   НЕ  
 

IV.5    Хипотезе истраживања: главна и помоћне хипотезе 
На основу постављеног циља истраживања, те анализираних досадашњих истраживања овог 
проблема, постављају се сљедеће хипотезе: 

1. Развојем динамичког модела кретања кољенастог вратила мотора сус могуће је одредити 
неравномјерност обртног момента који се добије на замајцу мотора; 

2. При већим брзинским режимима рада мотора сус неравномјерност обртања је мања и 
оптерећење мотора мање утиче на неравномјерност; 

3. Занемаривање еластичне деформације кољенастог вратила мотора сус је могуће при нижим 
брзинским режимима кретања кољенастог вратила и при мањим оптерећењима; 

4. Губици у мотору сус су промјенљиви током циклуса и функција су тренутне угаоне брзине 
обртања кољенастог вратила. 

 
Хипотезе истраживања су јасно дефинисане?  ДА  НЕ  
 

IV.6 Oчекивани резултати хипотезе 
Oчeкивaни нaучни дoпринoс дoктoрскe дисeртaциje трeбa дa будe квaнтитaтивнa aнaлизa 
нeрaвнoмjeрнoсти oбртaњa кољенастог вратила и oбртнoг мoмeнaтa нa излaзу из мoтoрa сус, те 
анaлизa утицaja брзинe oбртaњa кoљeнaстoг врaтилa нa нeрaвнoмjeрнoст oбртнoг мoмeнтa. 
Дoпринoс у нaучнoм пoглeду представља и мaтeмaтички мoдeл крeтaњa кoљeнaстoг врaтилa кojи 
узимa у oбзир нeрaвнoмjeрнoст oбртaњa. 
 
Примjeну дoктoрскe дисeртaциje може представљати чињеница да се идeнтфикoвaње мoмeнта нa 
излaзу из мoтoрa сус у комбинацији са трeнутном угaoном брзином кoљeнaстoг врaтилa, кoje сe 
крeћe нeрaвнoмjeрнo, мoжe практично кoристити у дијагностичке сврхе - зa идeнтификaциjу 
неправилности рада пojeдиних цилиндaрa вишeцилиндричнoг мoтoрa. 
 
Очекивани резултати представљају значајан научни допринос? ДА НЕ 
 

IV.7 План рада и временска динамика 
Планирано је да се доказивање постављених хипотеза спроведе кроз три глобалне фазе. Назовимо 
их, условно, фазама: формирања математичког модела, спровођења експеримента, те анализе 
резултата и извођења закључка. 
 
1. фаза - формирање математичког модела обухватиће: 

• преглед доступне литературе и досадашњих истраживања; 
• критички осврт на анализирани проблем; 
• математичко моделовање. 
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(Завршетак 1. фазе: јануар 2018. године) 
 
2. фаза- спровођење експерименталних испитивања обухватиће: 

• опис испитне процедуре и дефинисање плана испитивања; 
• припрема испитне инсталације и спровођење испитивања. 

(Завршетак 2. фазе: април 2018. године) 
 
3. фаза - анализа резултата и извођење закључака обухватиће: 

• обраду и анализу резултата; 
• дискусија резултата; и  
• извођење закључака. 

(Завршетак 3. фазе: септембар 2018. године) 
 
План рада и временска динамика су одговарајући?  ДА  НЕ 
 

IV.8 Метод и узорак истраживања 
 Да би се постигао циљ истраживања неопходан је систематичан, методичан и аналитичан 
приступ истраживаном проблему, при чему је неопходно да се повежу теоријска истраживања, 
експериментална испитивања на конкретном мотору (узорку) у лабораторијским условима, те 
изврши обрада резултата, њихова анализа и тумачење. Потребно је у раду примјенити различите 
методе научног истраживања, међу којима: метода анализе и синтезе, математичка метода, метода 
моделовања, метода мјерења, доказивања и оповргавања и др. 
 Теоријска истраживања подразумјевају наставак анализе досадашњих истраживања у 
области динамике мотора сус. На основу поменуте анализе треба да се добије референтна база за 
критички осврт на анализирани проблем и што једноставнији математички модел сложеног 
проблема кретања кољенастог вратила који ће, при томе, давати резултате задовољавајуће 
тачности. Моделовање стварног моторног механизма ће се радити примјеном методе 
концентрисаних маса еквивалентног система. Теоријским истраживањем треба упоредити и 
критички вредновати досад развијене моделе кретања кољенастог вратила. 
 Експериментална испитивања ће се спровести на линијском четвороцилиндричном дизел 
мотору у лабораторијским условима. Вршиће се стaциoнaрнa испитивaњa мотора. На мотору ће се 
мјерити тренутна угаона брзина слободног краја кољенастог вратила са резолуцијом од 10. Поред 
мјерења тренутне угаоне брзине неопходно је мјерити и притиске у свим цилиндрима 
вишецилиндричног мотора како би се добила информација о спољашњој побуди која дјелује на 
мотор. Експериментална испитивања треба извршити при различитим брзинским режимима и при 
различитим режимима оптерећења мотора. На основу различитих брзинских режима и режима 
оптерећења мотора требало би одредити за које подручје рада се кољенасто вратило може 
сматрати крутим. 
 
Метод и узорак су одговарајући?   ДА   НЕ  
 

IV.9 Мјесто, лабораторија и опрема за експериментални рад 
Експеримантална испитивања проводиће се у Лабораторији за моторе и возила Машинског 
факултета у Бањалуци. Испитна инсталација се састоји од електричне кочнице AVL (Eddy Current 
dynamometer), са интегрисаном неопходном мјерном и помоћном опремом. 
 
Услови за експериментали рад су одговарајући? ДА  НЕ 
 

IV.10 Методе обраде података 
Спровођењем експериманталних испитивања ће се добити и подаци о тренутној угаоној брзини 
кољенастог вратила и притисцима у свим цилиндрима испитиваног мотора. Измјерене вриједности 
притиска ће, у диференцијалним једначинама кретања, представљати побуду, а угаона брзина 
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одзив Добијени експериментални подаци послужиће као улазни за математички модел и његову 
верификацију. 
 
Предложене методе су одговарајући?   ДА  НЕ 
 
  




