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ПРЕДМЕТ: Извешгај Комисије за реизбор др Снежане Вуловић , дипл. маш . инж.
у научно звање научни сарадник

На седници Наставно-научног већа Факултета инжењерских наука у Крагујевцу која је одржана

22. марта 2018. године, Одлука бр. 01-1/946-1 7, одређени смо за чланове Комисије за писање
Извештај а о испуњености услова за реизбор др Снежане Вуловић, дипл. маш. инж. у научно
звање НАУЧНИ САРАДНИК.

О предложеном кандидату подносимо следећи

ИЗВЕШТАЈ
1. Биографски подаци
Снежана Вуловић је рођена

27.

маја

1970.

године у Крагујевцу . Гимназију је завршила

са одличним успехом . Мапшнски факултет у Крагујевцу уписала је

1994. године,

1989. године .

Дипломирала је

на смеру Процесно и енергетско машинство, са оценом на дипломском

средњом оценом у току студија

1О

(десет) и

8,57 (осам и 57/100).

Након дипломирања уrшсала је постдипломске студије на Мапшнском факултету у
Крагујевцу на смеру Примењена механика и аутоматско управљање . Магистарску тезу са

темом "Нумерички поступци анализе струјања флуида и преноса топлоте кроз порозну

деформабилну средину" одбранила ј е на Машинском ф акултету у Крагујевцу
године , са средњом оценом у току студија 9,70 (девет и 70/ 100).

30. 3. 1998.

Од 1. 1. 1995. до 1. 1. 1999. била је стипендиста Министарства за науку и технологију
Републике Србије у оквиру Програма подстицања и усавршавања младих истраживача. Од 1. 3.

1995. до 31 . 5. 1998. била је запослена на Машинском факултету у Крагујевцу као сарадник . Од 1.
3. 2003 . до 30. 9. 2008. била је запослена на Машинском факултету у Крагујевцу као сарадник .
Од 1. 10. 2008. до 30. 9. 2012. била је запослена као доцент на Факултету информационих
технологија у Београду. Од 1. 10. 2012. запослена је на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу
као истраживач сарадник, а од 30. 10. 2013. као научни сарадник.
Докторирала је 11. 7. 2008. на Машинском факултету у Крагујевцу, са темом "Нумеричке
методе решавања контактних проблема пеналти методом ". Њен досадашњи рад углавном је био
усмерен на примењена истраживања у области примењене механике.

Учествовала је у реализацији више научноистраживачких прој еката које је финансирало
Министарство просвете, науке и технолоПD<ог развоја Републике Србије, као и у више
међународних пројеката финансираних од стране ЕУ фондација (ТЕМПУС, ФП6) .
Самостално , или у сарадњи са другим ауторима, објавила је, у домаћим и међународним
научним часописима, односно саопштила на домаћим и међународним научним скуповима,
укупно
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радова.

.

СПИСАК
објављених научних и стручних радова, саопштења, пројеката и постигнутих научних
резултата у пракси, др Снежане Вуловић, дипл. маш . инж.

1.1

Списак радова до стицања научног звања научни-сарадник

Националне монографије, тематски зборници М40

Монографија националног значаја М42

1.

Г. Јовичић, М. Живковић, С. Вуловић, Прорачунска механика лома и замора, Машински факушет

Крагујевац, Монограф~а, ИСБН:

978-86-86663-65-8, 2011.

Рад у тематском зборнику националног значаја М45

2.

Дивац Д., Вучковић Д., Живковић М., Стојков С., Вуловић С., Моделирање шперакције

акумулационог језера, преградне консrрукrщје и сrенске масе на примеру бране ,,Боговина" на Црном
Тимоку, Управљање воденим ресурсима Србије
Београд,

'05, crp. 233-273,

Монографија,

ISBN: 86-82656-145,

2005.

Радови објављени у научним часописима међународног значаја М20
Рад у истакнутом међународном часопису М22

3. Vlade Urosevic, Dragoslav Nikezic, Snezana Vulovic, Milos Kojic, Optimization of Radon
Measurements with Active Charcoal, Health Physics, 76(6):687-691, June 1999. ISSN: 0017-9078.
(http://journals.lww.comЉealth-physics/Abstract/ 1999/06000/0ptimization_ of_ Radon_ Measureme
nts_With_Active.13.aspx)
Рад у међународном часопису М23

4. Milos Kojic, Nenad Filipovic, Snezana Vulovic, Srboljub Mijailovic, А finite element solution
procedure for porous medium with fluid flow and electromechanical coupling, Communications in
Numerical Methods in Engineering, 14, pages 381-392, 1998. ISSN: 1069-8299
5. V. Urosevic, D. Nikezic and S. Vulovic, А theoretical approach to indoor radon and thoron
distribution, Journal ofEnvironmental Radioactivity, Volume 99, Issue 12, Pages 1829-1833, 2008.
DOI: 10.1016/j.jenvrad.2008.07.010
6. Zivkovic М., Vulovic S., Vujanac R., Assessment of the Drum Remaining Lifetime in Тhermal
Power Plant, Thermal Science - International Scientific Journal, Vol.14, No.Suppl., рр. S313-S321 ,
ISSN 0354-9836, Doi DOI:10.2298/TSCI100507030Z, 2010.
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-9836/2010%200nLine-First/03 54-98361000030Z.pdf
7. Stepanovic Z., Zivkovic М., Vulovic S., Acimovic Lj., Ristic В. , Matic А., Grujovic Z., High,
Open Wedge TiЬial Osteotomy: Finite Element Analysis of Five Internal Fixation Modalities,
Vojnosanitetski pregled, Vol.68, No.10, рр. 867-871 , ISSN 0042-8450, Doi 10.2298NSP1110867S,
2011.
Часописи националног значаја

MSO

Рад у водећњм часопису националног значаја М51

8. Dordevic Z., Blagojevic М ., Jovanovic S., Vulovic S., Analysis of the influence of the fibre type
2

on statical and dynamical characteristics of composite shafts, Scientific Technical Review, 2011.,
Vol.61, No.2, рр.35-40. UDK: 531.01(048;538:182:42:005.745 COSATI: 11-04, 13-09.
Рад у часопису националног значаја М52

9. S. Vulovic, М. Zivkovic, N. Grujovic, The Contact ProЫems Based On The Penalty Method,
Scientific Technical Review, Vol. LVIII, No.3-4, 2008., UDK: 621.01 :539.3/.4 COSAТI: 20-12.
Рад у научном часопису М53

1О. Mandic V., Zivkovic М. , VuJovic S., Marinkovic Т., FEM analysis for the extrusion process of
tube using porthole dies, Joumal for Technology of Plasticity, Vol 29, No 1-2, рр.35-44, ISSN:
0354-3870, 2004.
11. Vulovic S., Zivkovic М., Grujovic N., Slavkovic R., А comparative Study of Contact ProЫems
Solution Based on the Penalty and Lagrange Multiplier Approaches, Joumal of the SerЬian Society
for Computational Mechanics, Vol. 1, No. 1, рр. 174-183, ISSN 1820-6530, 2007.
12. М. Zivkovic, V. Milovanovic, D. Rakic, S. Vulovic, Numerical analysis welded joints of
wagon constructions, Welding & welded structures, Vol.56, No.3, рр. 101-106, ISSN 0354-7965,
2011 .
13. S.Vulovic, N.Korunovic, M.Trajanovic, N.Grujovic, N. Vitkovic, Finite element analysis of СТ
based femur model using finite element program РАК, Joumal of the SerЬian Society for
Computational Mechanics / Vol. 5 / No. 2, 2011/рр.160-166 (UDC: 611.718.087.3) 2011.
Зборници међународних научних скупова МЗО

Саопштење са међународног скупа штампано у целини МЗЗ

14.

Милош Којић, Ненад Филиповић, Снежана Вуловић , Србољуб Мијаиловић: Анализа

струјања флуида кроз деформабилну порозну средину са електрокинетицким спрезањем
методом конацних елемената, ХХП Југословенски конгрес теоријске и примењене механике,
Врњачка бања,

15.

2-7 јун,

стр.

99-104, 1997.

Милош Којић, Ненад Филиповић, Снежана Вуловић: Анализа разлицитих поступака

одредивња

слободне

поврсине

при

струјању

флуида

кроз

порозну

Југословенски конгрес теоријске и примењене механике, Врњачка бања,

средину,

2-7 јун,

стр .

ХХП

105-11 О,

1997.
16.

Милош Којић, Ненад Филиповић, Србољуб Мијаиловић и

опсти

поступак

ресавања

електрокинетицким

струјања

спрезањем,

механике, Врњача бања,

ХХП

флуида

кроз

Снежана Вуловић , Један

деформабилну

Југословенски

конгрес

порозну

теоријске

и

средину,

са

примењене

2-7 јун 1997.

17. Vulovic S., Zivkovic М. , Grujovic N., Slavkovic, R., The ЗD contact proЬlems based оп the
penalty method, First South-East European Conference on Computational Mechanics, SEECCM-06,
ISSN: 86-81037-13-7, 28-30 June, Кragujevac, 2006.
18. Divac D., Vuckovic D., Zivkovic М ., Vulovic S., Reservoir, dam and rock mass interaction
modeling, VI European conference on numerical methods in geotechnical engineering, рр. 721-725,
ISSN: 0-415-40822-9, 6-8 September, Graz, Austria, 2006.
19. Вуловић С. , Живковић М ., Грујовић Н. , Мандић В. , The Conatact ProЫems Based the
Penalty Method, 31. Саветовање производног машинства са међународним учешћем,
Крагујевац, ISSN: 86-80581-92-5, 19-21. Септембар 2006.
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20. Pavlovic А., Zivkovic М. , Vulovic S., Grujovic N., Strength Analysis ој Sajety Cage, 5th Youth
Symposium on Experimental Solid Mechanics, Puchov, Slovakia, ISSN: 80-969228-2-3, 10.-13.
Мај 2006., рр. 1-6.
21. Dordevic N., Zivkovic М., Vulovic S., Grujovic N. , Comparative Analysis ој FEM Sojtware in
solving dinamic proЬlems, 5th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, Puchov,
Slovakia, ISSN: 80-969228-2-3 , 10.-13. Мај 2006., рр . 1-6.
22. Divac D., Zivkovic М., Vulovic S., R. Slavkovic, Modeling of dam and rock mass interaction,
Int. Conf. On Computational Methods for Coupled ProЫems in Science and Engineering
COUPLED PROBLEMS 2007, Barcelona, 2007.
23. Vulovic S., Zivkovic М., Grujovic N., Pavlovic А., The penalty methods applied to nonlinear
contact proЫem, lst International Congress of SerЬian Society of Mehanics, Kopaonik, ISSN:
978-86-909973-0-5, рр. 741-746, 10-13 April, 2007.
24. Atanasovska I., Nikolic V., Momcilovic D., Vulovic S., Developing of gear FEM model for
nonlinear contact analysis, 1st International Congress of SerЬian Society of Mehanics, Kopaonik,
ISSN: 978-86-909973-0-5, рр. 695-704, 10-13 April, 2007.
25 . D. Cukanovic, М. Zivkovic, S. Vulovic, А. Disic, Static and fatigue strength assessment of а
hob on the truck 's left wheel, MVM simpozijum, Кragujevac, ISSN: 978-86-86663-39-9, oktobar
2008.
26. М. Zivkovic, D. Rakic, S. Vulovic, D. Divac, R. Slavkovic, Seismic dam analysis, 8th Youth
Symposium on Experimental Solid Mechanics, ISSN: 978-963-9058-26-2, 20-23 Мау 2009., Gyor,
Hungary.
27. S. Vulovic, М. Zivkovic, N. Grujovic, Automatic adjustment ofload step for contact proЫems
based on the penalty method, 2nd International Congress of SerЬian Society of Mechanics
(IConSSM 2009) Palic (Subotica), ISSN: 978-86-7892-173-5, SerЬia, 1-5 June 2009.
28. S. Vulovic, М. Zivkovic, N. Grujovic, R. Slavkovic, Contact proЫem solution Ьу finite element
method, 9th International Conference, "Research and Development in Mechanical Industry",
RaDMI 2009, ISSN: 978-86-83303-24-8, 16-19. September 2009., Vrnjacka Banja, SerЬia.
29. G. Jovicic, М. Zivkovic, S. Vulovic, N. Jovicic, Structural integrity assessment ofhigh-pressure
power plant turЬine housing, 9th International Conference, "Research and Development in
Mechanical Industry", RaDMI 2009, ISSN: 978-86-83303-24-8, 16.-19. September 2009. , Vrnjacka
Banja, SerЬia.
30. D. Rakic, М. Zivkovic, S. Vulovic, D. Divac and N. Grujovic, The Incremental Plasticity
Method Applied to the Drucker-Prager Material Model, Civil-Comp Press, ISBN
978-1-905088-46-1 , 2011.
31. М . Zivkovic, S. Vulovic, D. Divac, R. Slavkovic and N. Grujovic, Numerical Analysis of Dam
and Rock Mass Interaction, Civil-Comp Press, ISBN 978-1-905088-46-1, 2011 .
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу М34

32. Miroslav Zivkovic, Vladimir Milovanovic, Dragan Rakic, Snezana Vu1ovic, Rodoljub Vujanac,
Fatigue Strength Assesment of Welded Joints of Wagon's Constructions, 27th DanuЬia-Adria
Symposium, Wroclaw University ofTechnology, Wroclaw, Poland, 22.-25. September 2010, ISBN
978-83-87982-59-1, рр. 245-246, 201 О.
Зборници скупова националног значаја М60

Предавање по позиву са скупа национштог зналаја штампано у целини Мбl
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33. Jovicic G., Zivkovic М., Kojic М., Vulovic S., А Numerical Procedure for Calculation of the
Stress Intensity Factors and Its Use for Life Assessment of the Steam Turbine Housing of the
Thermal Power Plant, Eight Intemational Fracture Mechanics Summer School held in Belgrade IFМASS 8, 23.-27. Jun, 2003.
Саопштење са скупа национштог значаја штампано у изводу М63

34.

Н. Филиповић, М. Којић, Д. Дивац, Д. Вучковић, Н. Трифуновић, Н. Здравковић

Радосављевић , Н. Грујовић., Б. Стојановић, С. Гојковић, С. Митровић

,

С. Вуловић

Јовановић, 3-д моделирање бране "Првонек" у Врањској бањи , В Југословенски

Нови Сад,

35.

CAD

М.

,

и

Б.

форум,

1999.

Живковић М., Вуловић С., Којић М., Ђорђевић В., Биљановски Ђ ., Јаковљевић А.,

Ковачевић

Б. ,

Утицај

модел ирања

на

процену

преосталог

радног

века

бубња

терм оеле ктране , Саветовање са међународним учешћем ИБР 2002Ч "Европски трендови

примена у Југославији";

25.-29.

Новембар , Тара

-

2002., 283-290.

36. Живковић М. , Вујанац Р. , Вуловић С. , МКЕ анализа мултимедијалног филтра, Семинар
CAD/CAE '04 "Рачунаром подржано конструисање" , Машински факултету у Нишу, катедра
за машинске конструкције, 11. фебруар 2004.
37.

Мандић В. ,

Живковић М. , Петровић М. , Вуловић

е кспериментална

истра:живања

и

МКЕ

симпозијум НУ РОБОТИ-ФТС) , Београд

38.

симулација,

С. , Анализа процеса вучења

30.

ЈУПИТЕР

конференција

(26.

2004.

Живковић М. , Јовичић Г. , Вуловић С., Вујанац Р., Утицај избора мре:же КЕ при

одређивању вредности фактора интензитета напона, ИБР'О4 , Бечићи, мај

2004.

39. Zivkovic М. , Jovicic G., Vulovic S., Exteпded fiпite еlетепt т ethod for two-diтeпsioпal crack
modeliпg, 25-th Yugoslav Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Novi Sad, 2005.
40. Живковић

М., Јовичић Г. , Вуловић С. , Ђорђевић Н.

plaпt сотропепt,

41.

Симпозијум термичара,

18.-21.

Residual life-time es timatioп
2005., Сокобања.

ој thermo

октобар

Живковић М. , Вукадиновић В ., Вуловић С., Развој епрувете за нискоциклични замор,

CIМOS,

42.

12.

17.

новембар

2006. Љубљана. ISSN: 961-91902-0-3.

Живковић М., Јовичић Г., Максимовић С., Вуловић С. , Процена преостале чврстоће

основне опреме термоблокова, CIМOS,

17. новембар 2006.

Љубљана.

ISSN: 961-91902-0-3.

43. А. Nikolic, S. Vulovic, Razvoj interfejsa u gid-u za analizu kontaktnih proЫema u programu
pak/explicit, YUINFO 2010 Kopaonik, ISBN 978-86-85525-05-6, SerЬia, 03th-06th March 2010.
44. Rakic Dragan, Divac Dejan, Vulovic Snezana, Zivkovic Miroslav, Integracija napona
drucker-prager materijalnog modela primenom teorije inkrementalne plasticnosti, YUINFO 2010
Kopaonik, ISBN 978-86-85525-05-6, SerЬia, 3.-6. March 2010.
45. Miroslav Zivkovic, Snezana Vulovic, Rodoljub Vujanac i Bratislav Milanovic, Analiza cvrstoce
multimedijalnog filtera, Savetovanje sa medunarodnim ucescem "PROCESSING 2010", Tara, 2.-4.
jun 2010.
46. М. Zivkovic, V. Milovanovic, D. Rakic i S. Vulovic, Numericka analiza zavarenih spojeva
vagonskih konstrukcija, Savetovanje sa medunarodnim ucescem "ZAVARIV ANJE 2010", Tara, 2.
-4. jun2010.
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Магистарске и докторске тезе М70
Одбрањена докторска дисертација М71

С. Вуловић, Нумеричке методе решавања контактних проблема пеналти методом, Докторска

теза, Машински факултет, Крагујевац,

11.7.2008.,

бр страна

109,

Кључне речи: метод

коначних елемената, контакт, пеналти метода, Ментор: Проф . др Мирослав Живковић.
Одбрањен магистарски рад М72

С. Вуловић, Нумерички поступци анализе струјања флуида и преноса топлоте кроз порозну
деформабилну средину, Машински факултет, Крагујевац,
речи:

порозне

средине,

струјање

флуида,

30.3 .2008.,

пренос топлоте,

бр страна

74,

метод коначних

Кључне

елемената,

Ментор: Проф. др Милош Којић.
Техничка и развојна решења

MSO

Пропwтип, нова мепwда, софтвер, стандардизован Wlи атестиран инструмент, нова генска
проба, микроорганизми (уз доказ) М85

1.

Мирослав Живковић, Снежана Вуловић , Гордана Јовичић, Никола Миливојевић, Бобан

Стојановић, "Софтвер за замор"

-

ПАК-ФАТ, Наручилац: Министарство за науку Републике

Србије, ЈП Електропривреда Србије, Корисник: ЈП Електропривреда Србије,

2005. -2007.

http://www.mfkg.rs/sajt/Downloads/tehnicka_resenja/tr21 .pdf
2.

Мирослав

Грујовић,

Живковић,

Снежана

Наручилац:

Гордана Јовичић,

Вуловић ,

Министарство

за

"Софтвер
науку

Корисник: ЈП Електропривреда Србије,

Милош
за

Којић,

рачунску

Републике

Радован

механику

Србије,

ЈП

Славковић,

лома"

-

Ненад

ПАК-ФМ,

Електропривреда

Србије,

2005 . -2007.

http://www.mfkg.rs/ sajt/Downloads/tehnicka_resenj a/tr22. pdf
3.

Родољуб Вујанац, Радован Славковић, Мирослав Живковић, Ненад Марјановић, Снежана

Вуловић, Владимир Миловановић, "Нова метода за пројектовање и прорачун складишних
система", Наручилац: Министарство за науку Републике Србије, Корисник: Министарство за

науку Републике Србије, ПП "ИЦ" Инжењеринг д.о.о., ПП "Милановић Инжењеринг
ДП Застава Машине,

"

д.о.о.,

2005. -2007.

http://www.mfkg.rs/sajt/Downloads/tehnicka_resenja/tr53.pdf
ПРОЈЕКТИ И СТУДИЈЕ (УЧЕШЋЕ)

"Инжењерске методе нумеричке анализе и експерименталног испитивања конструкција и

технолошких процеса" који је финансирало Министарство за науку и технологију Републике
Србије,

1990. - 1995.

Пројекат

"Развој

Руководилац пројекта је проф. др Милош Којић .

нових

инжењерских

метода

у

машинству

финансиран од Републичког министарства за науку и технологију,

и

бродоградњи ",

1996. - 2000.

1 lМОб,

Руководилац

пројекта је проф. др Милош Којић .

Развој софтвера за моделирање струјања подземних вода и деформабилност тла за Институт
"Јарослав Черни" из Београда.

"Развој

метода

деформација у

и

софтвера

машинској

за анализу,

симулацију

и

оптимизацију

индустрији " МИС.3.07.0258.А,

финансиран

процеса

од

великих

Републичког

6

:

.

....

министарства за науку и технологију,

2002. - 2004.

Руководилац пројекта је проф. др

Мирослав Живковић.

"Оптимално коришћење хидропотенцијала слива реке Дрине" ТРО133 ,
Републичког министарства за науку и технологију,

финансиран

од

Руководилац пројекта је

2002. - 2003 .

проф . др Ненад Грујовић.
"Развој и израда пилот построј ења мини аеро централе снаге
финансиран од Републичког министарства за науку и технологиј у,

1OKW" НПЕЕ711-1005В,
2004. - 2006. Руководилац

пројекта је доцент др Небојша Јовичић.

Технолошки пројекат Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије :
Развој софтвера з а анализу чврстоће и процену радног века конструкција, ТР6204,

2005. -

2007 .
Пројекат Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије по задатој
теми ,

Ревитализ ација

интегритета, ТД

критичних

компонената

термоелектране

на

основу

њиховог

7066, 2005 . - 2007.

Enterprise Development and Innovation Fund (EDIF), Virtual Manufacturing Support for
Enterprises in Serbia, EAR, 04-SEROl/10/016, 2006.
Технолошки пројекат Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије: Развој

софтвера за експлицитну нелинеарну динамичку анализу, ТР12005 ,

2008. - 2010.

Технолошки пројекат Министарства за науку и технолошки развој
Примена рачунарски
ТР12012,

подржаних

технологија

у

хирургији

коштано

Републике Србије :
зглобног

система,

2008 . - 2010.

Технолошки пројекат Министарства за науку и технолошки развој

Републике Србије:

"Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема" ТР32036,

2011. - 2013.

Пројекат основна истраживања Министарства за науку и технолошки развој Републике
Србије: "Нови прилози техникама криптологије, процесирања слика и алгебарске топологије
за информациону безбедност" ОИl 74008,

2011.- 2013.

(учествовала до

1.10.2012.).

УЧЕШЋЕ У МЕЂУНАРОДНОЈ САРАДЊИ

TEMPUS University Management Project JEP-UM-17119-2002, Education Network Based on
Information Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Кragujevac, 2002. - 2005.
TEMPUS Curricula Development Project JEP-CD-40104-2005, Engineering Business Management
and Services Master Module, 9.2006. - 2.2010.
TEMPUS Institution Building Project
- 11.2009.

ЈЕР_41101_2006,

ECDL for Serbian Administration, 9.2007.

RRSCD INNCODE 043820, Reinforcement of Research Capacity in Software Development and
Innovative Collaborative Design and Engineering in SerЬia and Montenegro, 1.2007. - 12.2009.
MANUNET-HI CUT "New materials and technology for an efficient stone cutting", 2008. - 2011 .
ADRIAПС - ADRIA HUB "Bridge technical differences and social suspicions contributing to
transform the Adriatic area in а staЫe hub for а sustainaЫe technological development", 2012. 2013.
БОРАВЦИ И УСАВРШАВАЊА У ИНОСТРАНСТВУ

The National Technical University (NTUA), Athens, Greece, 7
Упознавање

са

начинима

реализације

наставног

процеса

дана,

на

децембар

Универзитету

2004. и

рада

7

централизованих служби као и информационих технологија као подршка том процесу

-

умрежавање, видеоконференције.

MV Engineerign,

Кrefeld,

Gennany, 15

дана, август

2006.,

упознавање са применом нових ИТ

технологија у малим и средњим предузећима.

TU Braunschweig, Gennany, 5 дана, октобар 2007.,
Management and Services на универзитету.
Cranfield University, SIMD, UK, 6
система на UK универзитету.
University of Bologna, Italy, 6

дана, децембар

дана, април

2008.,

Упознавање са мастер модулом

2007.,

Business

Упознавање са применом

Упознавање са применом

ECDL

ECDL

система на

Италијанским универзитетима.

TU Braunschweig, Germany, 7

дана, јул

2008.,

Упознавање са најновијим ИТ технологијама и

софтвера за електронско учење, као и новим видеоконференцијским решењима.

Cranfield University,

SIМD ,

UK, 6 дана, јул 2009.,

Упознавање са новим ИЦТ решењима ЕУ и

оквирима даљег развоја.

University of Bologna, Italy, 6

дана, новембар

2009.,

Упознавање са новим ИЦТ решењима у

ЕУ и оквирима даљег развоја.

Technical University of Crete, Greece, 6

дана, децембар

2009.,

европске пројекте и упознавање са новим трендовима у области

and Engineering (SSME)
ЧЛАНСТВА

У

Припрема нових пријава за

Service Science, Management

и примена на универзитету.

ОДБОРИМА

МЕЂУНАРОДНИХ НАУЧНИХ

КОНФЕРЕНЦИЈА

И

ОДБОРИМА НАУЧНИХ ДРУШТАВА
Члан Српског друштва за механику
Члан Српског друштва за рачунску механику

АНГАЖОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ И ФОРМИРАЊУ НАУЧНИХ КАДРОВА
Ангажовање у образовању и формирању научних кадрова у периоду после стицања звања
доцента на Факултету информационих технологија у Београду, може се сагледати кроз
следећи приказ:
Руковођење

•
•
•

-

менторство у изради завршних радова,

Александар Јованов, Примена
Јован Катић,

Disaster recovery на ИСУМ
Пробојна тестирање и ојачање Windows система

Владимир Бећаревић, Мрежни безбедносни протоколи и филтрирање

IP

пакета

-

SSL
•

Валентина Пауновић, Примена софтвера за детекцију упада

- SNORT

Учешће у комисијама за одбрану мастер радова

•

Гордана Лозо, Примена хибрида традиционалног и Агиле начина управљања ИТ
пројектима у компанији за финансијске услуге,

2011.

(члан Комисије за одбрану).
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Од избора у научно звање научни-сарадник

Радови објављени у научним часописима међународног значаја М20
Рад у међународном часопису М23

1. Djordjevic, Z., Blagojevic, М ., Vulovic, S., Nikolic, D., Jovanovic, S., Ап investigation into
hybrid aluminium/composite cardan shaf, Transactions of Famena, volume 41 , No. 2, рр.45-54,
2017. ISSN 1333-1124, DOI: 10.21278/ТОF.41204
(http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj= 14849).
2. Rodoljub Vujanac, Miroslav Zivkovic, Radovan Slavkovic, Snezana Vulovic, Steel frame
versus rack supported warehouse structures, Technical gazette, Vol.24 No.4, рр. 1269-1276,
2017. ISSN 1330-3651 https://doi.org/10.17559/TV-20140226220936
(http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_ clanakjezik=273470)
Часописи националног значаја

MSO

Рад у водећњм часопису национштог значаја М51

3. Stepanovic Zeljko Lj ., Zivkovic Miroslav М. , Vulovic Snezana D., Aleksandrovic Srbislav R.,
Ristic Branko М., The effect of plate design and fixation type оп primary staЬility after open
wedge
high
tiЬial
osteotomy,
Acta
chirurgica
Iugoslavica,
60(4):37-41,
DOI:10.2298/ACI1304037S , 2013., ISSN: 0354-950Х .
http :/!_wжw. doiserl?ia.nb.rs/(A(ЦlkцJk_Lf!2Л1~_kМAAQ_IJjMPBhOTAtQJ'hlNCOQYW_Q2L_WJ2(;

MDktMjU3ZGVjNGFkNDdmHCCOU1ARueGI J7qrerTCtDx7PQ1))/img/doi/0354-950X/201
3/032_~950Х1304QIZS,ndf

4. Cukanovic D" Вlagojevic М. , Vulovic S., Zivkovic М., Analysis of Pre-Stresses Caused Ьу
Wire Tension of Stone Cutting Machine, Machine Design, Vol.7(2015) No.l , ISSN 1821-1259;
рр . 31-34.
5. D. Sarac, I. Atanasovska, S. Vulovic, N. Mitrovic, I. Tanasic, Numerical Study of the Effect of
Dental Implant Inclination, Joumal of the SerЬian Society for Computational Mechanics / Vol.
11 1 No.2, 2017 / рр. 63-79, DOI: 10.24874/jsscm.2017.11.02.06. ISSN: 1820-6530.
Рад у научном часопису М53

6. Djokovic, Ј.М" Vulovic, S.D., Nikolic, R.R" Zivkovic, М.М., Hadzima, В. , Analysis of the
three-dimensional zone around the interfacial crack tip: The K-influence domain range in the
plane stress state, Кеу Engineering Materials, ISSN: 1662-9795, Vol. 754, рр . 119-122,
doi: 1О.402 8/www .scientific.net/КEM. 7 54 .119.
Зборници међународних научних скупова МЗО
Саопштење са међународног скупа штампано у целини МЗЗ

7. V. Milovanovic, D. Rakic, М. Zivkovic, S. Vulovic, М. Milutinovic, Thermo-mechanic analysis
of cement transport wagon - identification of the cause of cracks, lst Intemational Scientific
Conference СОМЕТа 2012, East Sarajevo - Jahorina, Bosnia & Herzegovina, 2012, 28th-30th
November, рр. 221 -228, ISBN 978-99938-655-4-4.
8. М. Topalovic, М. Zivkovic, N. Busarac, S. Vulovic, Improvement and integration of fem
solution used for r&d into Femap, lst Intemational Scientific Conference СОМЕТа 2012, East
Sarajevo - Jahorina, Bosnia & Herzegovina, 2012, 28th-30th November.
9

:
9. Zivkovic М. , Janosevic М. , Vulovic S., Busarac N., Topalovic М., Thermal analysis of high
power reduction gear Ьох , 1st Intemational Scientific Coпference СОМЕТа 2012 Conference
on Mechanical Engineering Technologies and Applications, Jahorina, Bosnia and Herzegovina,
2012., 28. - ЗО. November, рр. З55-З58, ISBN 978-999З8-655-4-4 .
1О.

М.

Miletic, М. Blagojevic, S. Vulovic, 1. Miletic, Analiza kontaktnih napona kod
cikloreduktora sa ј ednostrukim, dvostrukim i trostrukim kontaktom, 1st Intemational Scieпtific
Conference СОМЕТа 2012, East Sarajevo - Jahorina, Bosnia & Herzegovina, 2012., 28. - ЗО .
November.

11. Zivkovic Ј. , Jovicic G. , Vulovic S., Stepanovic Z., Zivkovic М. , The Numerical Assessment of
the Structural Integrity of the TiЬia-Implant Using Failure Criteria, 4th Intemational Congress
of SerЬian Society ofMechanics, Vmjacka Banja, SerЬia, 2013., 4. - 7. June, рр. 497-502, ISBN
978-86-90997З-5-О .

12. Rakic D., Zivkovic М. , Vulovic S., Divac D., Slavkovic R., Milivojevic N., Embankment Dam
StaЬility Analysis using FEM, SEECCM 1П - Зrd South-East European Conference оп
Computational Mechanics, Kos Island, Greece, 2013 ., 12. - 14. June.
https ://www.eccomasproceedia . org/conferences/special-interest-coпferences/seeccm-201З (4З95)

lЗ. Cukanovic D., Blagojevic М., Vulovic S., Zivkovic М. , Analysis of Pre-Stresses Caused Ьу

Wire Tension of Stone Cutting Machine, 2nd Intemational Scientific Conference СОМЕТа,
Jahoriпa, В&Н , RepuЫic of Srpska, 2014., 2. - 5. December, рр. 459-462, ISBN
978-99976-62З-1-6.

14. Djokovic, Ј. М ., S. D. Vulovic, R. R. Nikolic, Ј . Bujnak, Mode 1 Stress intensity factor of
thin-walled beams, SТАТIКА SAVIEB 2015., 12. - 13. Marec, Slovacka, Bratislava, рр.
1lЗ-119 , 2015. http: //www . sksi.skЉuxus/generate_page. php?page_id=З985

15. Rodoljub Vujanac, Nenad Miloradovic, Snezana Vulovic, Dynamic Storage Systems, DEMI
2015., 29. - ЗО. Мај , Bosna i Hercegovina, Banja Luka, 2015., http://demi.rs.ba/2015/
16. Snezana D. Vulovic, Miroslav М. Zivkovic, Rodoljub S. Vujanac, Remaining Life Assessment
ofDrum in Thermal Power Plant, 5th Intemational Congress of SerЬian Society ofMechanics,
Јuпе 15. - 17., SrЬija, Arandjelovac, 2015.
17. N. Jovanovic, М. Topalovic, V. Milovanovic, S. Vulovic, М. Zivkovic, Topology Optimization
Used to Reduce Weight of Four-Axle Bogie Freight Wagon - keynote lecture, 7th Intemational
Scientific and Expert Conference of the Intemational ТЕАМ Society, ТЕАМ2015 , 14. - 16.
October, SrЬija, Beograd, рр. 489-492, 2015.
18. Vladimir Milovanovic, Nikola Jovaпovic, Jelena Zivkovic, Aleksandar Disic, Snezana Vulovic,
Miroslav Zivkovic, Thermo-Mechanical Analysis ofTank Wagon for Traпsportation of Molten
Sulfur, 7th Intemational Scientific and Expert Conference of the Iпtemational ТЕАМ Society,
ТЕАМ2015 , 14. - 16. October, SrЬija, Beograd, рр. 485-488, 2015 .
19. Nenad Grujovic, Vladimir Dunic, Dejan Divac, Snezana Vulovic, Hydropower dam thermal
пumerical model caliЬration methodology, Proceedings of the 7th Intemational Coпference оп
Information Society and Technology, ISBN 978-86-85525-19-З, PuЫisher Society for
Information Systems and Computer Networks, 2017.
Зборници скупова националног значаја М60

Предавање по позиву са скупа национшzног значаја штампано у изводу М62

20. Snezana Vulovic, Miroslav Zivkovic, Finite Element Method Applicatioп in Nonliпear
Analysis of Real Mechanical Systems, Mini-symposium "Non-Linear Dynamics with
Applications in Engineering Systems", 26.10.2016., Mathematical Institute of SANU, Belgrade.
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21. Snezana Vulovic, Ana Pavlovic, Cristiano Fragassa, Numerical simulation for investigating the
contact proЫems in industrial life, Mini-symposium "Contact Mechanics: Theory and
Applications", 14.3.2017" Mathematical Institute of SANU, Belgrade.
Саопштење са скупа национШ1ног значаја шпwмпано у изводу МбЗ

22. Milan Bojovic, Dragan Rakic, Snezana Vulovic, Miroslav Zivkovic, Analiza stabilnosti
betonske gravitacione brane primenom metode konacnih elemenat, ХХП konferencija YUINFO
2016 Kopaonik, ISBN 978-86-85525-17-9, Serbia, 28. 2.-2. 3. 2016.
Техничка и развојна решења М80
Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован wtи атестиран инструмент, нова генска
проба, микроорганизми (Уз доказ) М85

Мирослав

Живковић,

Радован

Славковић ,

Снежана

Вуловић,

Топаловић,

Softver za proracun temperatumog polja konstrukcija-

Ненад

РАК-Т,

Бусарац,

Марко

2012.

Расположиво на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја :
http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2016/04/TEНNICКA-RESENJA-2011-2015-10-april.x

ls - редни

број техничког решења
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ПРОЈЕКТИ И СТУДИЈЕ (УЧЕШЋЕ)

Технолошки пројекат Министарства за науку и технолошки развој

Републике Србије:

"Развој софтвера з а решавање спрегнутих мултифизичких проблема" ТР32036 ,

2011.-2018.

УЧЕШЋЕ У МЕЂУНАРОДНОЈ САРАДЊИ

ADRIATIC - ADRIA HUB "Bridge technical differences and social suspicions contributing to
transform the Adriatic area in а staЫe hub for а sustainaЫe technological development",
2012.-2015.
ЧЛАНСТВА

У

ОДБОРИМА

МЕЂУНАРОДНИХ

НАУЧНИХ КОНФЕРЕНЦИЈА И

ОДБОРИМА НАУЧНИХ ДРУШТАВА
Члан Српског друштва за механику
Члан Српског друштва за рачунску механику

АНГАЖОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ И ФОРМИРАЊУ НАУЧНИХ КАДРОВА
Учествовала у извођењу вежби из предмета: Коначни елементи

1,

Програмски Језици ,

Напредна анализ а и компјутерска симулација система.

АНАЛИЗА ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА

У периоду од избора у научно звање научни-сарадник
У раду

ЗЕТА

85 . 14Б

1

анализирана је могућност замене две карданске осовине камиона ТУРБО

са

вратилом

од

алуминијума

и

композитних

материјала.

Вратила

од

алуминијума и композитних материјала треба да задовоље захтеве који се тичу преносног
односа и сопствених фреквенција.
У раду

2

су приказане две могућности израде самоносећих складишта. Челичне

11

оквирне

конструкције

хала

са

стубовима

и

кровним

гредама

или

решеткама

су

најзаступљенији стил грађења складишних хала за производне и дистрибутивне потребе.
Зависно од намене, класичне складишне хале су по потреби опремљене различитим типовима

регалних конструкција. Конструкција самоносећег палетног регалног складишта, као посебан
вид монтажног објекта, углавном се састоји од елемената регалног система који носи кров и
зидове, а истовремено служи и за складиштење материјала . Сви елементи такве челичне
конструкције су израђени од танкозидних профила који омогућавају потребну једноставност
и ниску цену конструкције . Урађена је анализа два конструктивна решења самоносећих
складишта

у

смислу

њиховог

процеса

изградње,

техничке

изводљивост

са

капацитетом

складиштења, временска предност, економска одрживост и флексибилност коришћења.

У раду
остеотомије

приказана је анализа стабилности отворене клинасте високе тибијалне

3

са две различите плоче.

Стабилност

отворене

клинасте

високе

тибијалне

остеотомије зависи од оштећења кортикалног дела и дизајна плоче. Анализирано је пет
кадаверичних тибија са

валгус корекцијом које су стабилизоване новом дизајнираном

10°

плочом са хибридном фиксацијом и

1О

мм блоком и пет кадаверичних тибија са

валгус

10°

корекцијом које су стабилизоване конвенционалном Т плочом без блока. У експерименту је
повећавана статичко аксијално оптерећења све до лома конструкције.
У раду

4

приказана је анализа машине за сечење камена применом методе коначних

елемената. Циљ анализе је да се утврди напон у конструкцији узрокован напрезањем жице
пре сечења. Затезање жице симулирано је термо-механичком анализом. На чворовима који
припадају елементима жице задата је температура која изазива одговарајућу силу затезања.

У раду

5

приказани су резултати истраживања фокусираног на одређивање утицаја

нагиба импланта на стање сила у читавом акрилном блоку са имплантом. Циљ приказаног
истраживања је да се квалитативно одреде региони са нај већим пољима напона на моделима.
Модели коначних елемената имплантата и акрилног блока развијени су за предефинисане
импланте, како би се анализирао утицај нагиба импланта на деформације на спољашњој

површини

акрилног

блока.

Приказана

су

компаративно

поља

напона

и

деформација

анализираних модела, као и компаративни дијаграми. Добијени резултати могу се применити
за планирање будућих експерименталних студија у којима могу да се користе овај и слични

модели да се утврде карактеристике преноса оптерећења и могу се укључити у планирање
положаја зубног импланта и предвиђање успешне зубне терапије.

У раду

6 је

анализиран биматеријални узорак како би се одредила зона у врху прслине

на споју и поље за случај равног стања напона. Решења за комплетно ЗД поље напона у
различитим

зонама

око

врха прслине

апроксимана

су

асимптотичким

решењима за

равно

стање напона и равно стање деформације. Разлике између решења за равно стање напона и
равно стање деформације дефинисане су са три променљиве. Утврђена веза између удаљеног
поља и поља око врха прслине у условима равног стања деформације, омогућава повезивање

експерименталних
интензитета

резултата

напона за

поље

фактора
око

врха

интензитета
прслине,

напона

што

са

представља

резултатима
релевантан

за

фактор

параметар

за

формулисање критеријума лома.
У

раду

термо-механичке

приказан

7

анализе.

методом коначних

је

пример

Температурско

решења
поље

инжењерског

одређено

проблема

анализом

коришћењем

провођења

елемената користи се као улаз за термо -механички

топлоте

прорачун.

Циљ

термо-механичке анализе био је одређивање узрока настанка прслина на транспортном вагону.
Након анализе узрока стварања пукотине на вагону, препоручена је репарација пукотина.

Поновљена је МКЕ анализа на реконструисаном моделу, потврђено је да вагон задовољава
критеријуме статичке и заморне чврстоће постављене стандардима.
Истраживачи у области рачунарских симулација често развијају сопствене МКЕ
програме

за

тестирање

нових

материјала,

типова

елемената

или

нумеричких

процедура.

Побољшање и интеграција корисничког МКЕ програма у ФЕМАП, који је најсавременији
софтвер за пре и пост-процесирање, има за циљ да омогући истраживачима да се више
усредсреде на своје научно истраживање смањивањем времена за израду модела. Развијена

12

методологија приказана у раду

8

омогућава истраживачима да креиран модел у ФЕМАП-у,

извезу у МКЕ програм, покрену анализу и прикажу резултате у ФЕМАП-у. Веза између
ФЕМАП-а и МКЕ програма се обавља аутоматски, програмским прилагођавањем ФЕМАП-а
и развојем нових функција у МКЕ програму. Као резултат, МКЕ програм изгледа и ради као
интегрални део ФЕМАП-а и његова функционалност је знатно побољшана.

У раду

9

приказана ј е термичка анализа редуктора са смањењем снаге који се користи

за пренос снаге за површинске рударске транспортне траке. Редуктор је дизајниран за
непрекидан рад при великим брзинама, што доводи до генерисања велике количине топлоте.

Анализа се користи за одређивање правилног начина хлађења редуктора помоћу вентилатора
који одводи довољну количину генерисане топлоте са кућишта. Термичка анализа редуктора

вршена је за различите коефицијенте конвекције. У раду су приказана два случаја, један
задовољава а други не задовољава потребне услове.
Циклоредуктори налазе примену у многим индустријским решењима и у последње
време су популарни због својих предности као што су преносни однос, мале димензије и
велики степен искоришћења . У раду

1О

приказана је анализа контактних напона између

циклозупчаника и ваљака применом методе коначних елемената. Контактни напони између
циклозупчаника и ваљака непокретног централног зупчаника су анализирани за три случаја

(када је циклозупчаник у спрези са једним, два или три ваљка). Резултати показују да
повећан број ваљака у спрези смањује силе и напоне на ваљцима и зубима циклозупчаника
КОЈИ су у контакту.

У раду

приказана је процена поузданости структуре Т плоча

11

-

тибија . Метод

коначних елемената пронашао је широку примену у предвиђању и превенцији појаве
прелома коштаног ткива.

Метод

коначних

елемената

омогућава

идентификацију

зона

могућег прелома, тј. зона у којима ће се на почетку појавити прелом, као и сила оптерећења
која ће узроковати њихов лом. Тачност процене поузданости у великој мери зависи од
карактеристика материјала и начина формулације механизама лома. На нивоу механике
континуума,

.

материјал

.

КОСТИЈУ

може

се

третирати

као

хетерогена

структура

са

Јако

анизотропним својствима.

У раду

12

приказани су резултати анализе стабилности насуте бране са околном

хетерогеном стенском масом. Коришћен ј е метод коначних елемената у анализи. Да би се
извршила анализа стабилности бране и околне стенске масе, неколико еластично-пластичних

материјалних модела за тло је прилагођено и имплементирано у програмски пакет ПАК.
Израђен је ЗД КЕ модел насуте бране и околне степске масе која садржи расподелу

материјала у складу са њиховом реалном расподелом. Модел укључује шире подручје око
бране како би се смањио утицај граничних услова. Почетни параметри материјала одређени

су коришћењем идентификације параметара материјала на основу материјала из тела бране.
Анализирана брана опремљена је са мерачима померања бране, као и са мерачима за укупан и

парни притисак у глиненом језгру. Одређена одступања су примећена приликом упоређивања
измерених вредности са резултатима симулације. Пошто анализирана брана већ дуго времена
ради, ова одступања од почетних вредности параметара су узрокована променом механичких

својстава материјала током рада бране. Ове промене узрокује неколико фактора: испирање
материјала у телу бране и основе, промене оптерећења итд . Да би се узела у обзир промена

механичких особина у материјалима и постигло да резултати нумеричке симулације описују
реално понашање

бране,

врши

се калибрација параметара материјала.

параметара материјала коришћени

су

измерени

помаци језгра

бране,

За калибрацију
као

и

измерене

вредности парног и укупног притиска у глиненом језгру. Калибрацијом су добијени нови

параметри материјала који дају резултате нумеричке симулације које су ближе реалном
понашању бране. На тај начин у могућности смо да управљамо безбедношћу брана и можемо
предвидети њено будуће понашање.
У раду

13

приказана је анализа машине за сечење камена применом методе коначних

елемената. У складу са стварним радним окружењем задати су одговарајући гранични услови
и оптерећење. Циљ анализе је да се утврди напон у конструкцији узрокован затезањем жице

13

~

•

..

пре сечења. Затезање жице симулирано је термо-механичком анализом . На чворовима који
припадају елементима жице задата је температура која изазива одговарајућу силу затезања.
У раду

14

приказана је аналитичка метода одређивања фактора интензитета напона за

танкозидне греде променљивог попречног пресека. Греда је оптерећена моментом савијања и
аксијалном силом. Аналитичка метода, приказана у овом раду, базира се на примени
класичних израза за одређивање

фактора интензитета напона за танкозидне

греде

са

израчунавањем витоперења попречног пресека, које је карактеристика танкозидних профила.
Класични изрази за фактор интензитета напона за танку плочу проширују се увођењем
редукованих сила и момената који важе за случај танкозидних греда, а ребро профила које
садржи

пукотину

се сматра независним

од остатка греде.

Показано је да се фактор

интензитета напона танкозидне греде повећава са повећањем дужине пукотине, али се нагиб

криве мења када прслина пролази од ребра профила до ножице профила. Поређењем
аналитичких и нумеричких резултата потврђена је ваљаност предложених аналитичких
израза за одређивање фактора интензитета напона (Мод
У раду

15

1) за мале дужине

пукотина.

приказано је увођење динамичког решења складишног простора. Техничке

анализе и решење засновано је на захтеву инвеститора за убрзавање и смањење трошкова
поступка руковања. Палетизоване јединице чувају се у дубоким тунелима који нису доступни
за руковање виљушкарима. Ови системи имају циљ да повећају искоришћеност простора и

смањују трошкове манипулације. У овом случају се жртвује селективност, али је густина
складиштења изврсна. Виљушкар доноси јединицу за складиштење до и од складишта.
Покретање јединица за складиштење у складишту постигнуто је гравитационом или неком
другом силом. Складишта у прехрамбеној и фармацеутској индустрији имају користи од
увођења ових решења.

У раду

приказана је процена преосталог века бубња термоелектране. Процена

16

преосталог века

бубња електране урађена је

применом

методе коначних

елемената и

применом стандарда. Анализа је урађена коришћењем термо-еласто-пластичног материјалног
модела, док је деформација пузања занемарена. Метода одређивања напона у складу са

стандардима не узима у обзир многе могуће услове који могу настати током рада постројења.
Ово се нарочито односи на изненадне промене температуре које се јављају у условима
хладног старта, корекције параметара рада бубња. Током рада бубња потребно је локално
увести хладан медијум у облику водене магле за брзо локално хлађење услед испаравања воде.

Ово је карактеристично за елементе који су близу регулатора температуре, као што је комора
за предгревање. Промена фреквенције термичких оптерећења и промене температуре у
таквим случајевима је неколико стотина пута већа од фреквенције пуштања у рад и гашења
Јединице.

У

раду

17

приказана је

примена тополошке

оптимизације за

смањење тежине

различитих типова конструкција, нарочито теретних вагона. У првом делу овог рада дат је
кратак увод о техникама оптимизације и дискутовано је о карактеристикама анализираног

модела. У другом делу дат је процес и резултати тополошке оптимизације теретног вагона са
четири

осовине.

Завршни део

рада укључује дискусију о

постигнутим

резултатима и

коментаре о корисности тополошке оптимизације.

У раду

18

дат је пример специфичног решавања инжењерског проблема применом

термо-механичке анализе. Циљ термо-механичке анализе је да се провери чврстоћа вагона
после

.

реконструкције

.

.

система грејања КОЈИ

се користи

.

за загревање транспортног медија.

Поље температуре, које се користи као улаз за термо-механички прорачун, одређује се
термичком анализом.

Термичка нумеричка анализа великих инфраструктурних објеката, као што су бране,
мостови, тунели , зграде итд., захтевају детаљне податке о геометрији објекта, оптерећења,
граничних услова и пажљиво одређених параметара материјала. Материјални параметри
добијени

стручним

мишљењем

или

експерименталном

идентификацијом

могу

се

разликовати од параметара конкретног објекта. Ово може дати неадекватне резултате и
значајну разлику између измерених и израчунатих вредности.

За превазилажење овог

14

.

•

проблема потребно је развити и прописати методологију калибрације параметара материјала.
У раду

19

приказана је примена једног могућег приступа на примеру гравитационе бране.

Предложена

методологија

подконструкције

(ламеле)

се
са

састоји

од:

најбољим

осетљивости параметара материјала,

квалитетом

анализе

целокупне

великог

измерених

модела

брана

података,

2)

на

анализе

калибрације помоћу интелигентних метода (вештачке

3)

неуронске мреже , генетских алгоритама итд . ) и
нумеричке

смањења

1)

структуре

4)

верификација упоређивањем резултата

коришћењем

калибрисаних

параметара

и

расположивих измерених података.

Данас

конструкције

постају

све

сложеније.

Аналитички

прорачун

сложених

конструкција је могућ са много упрошћења, зато се све више користе нумеричке методе за
прорачун

сложених

конструкција.

Нумерички

прорачун

је

постао

неопходан

део

документације при пројектовању нових вагона или при реконструкцији постојећих. Вагон се
генерално састоји од плоча и греда, и њихове карактеристике директно утичу на статичко и

динамичко понашање возила. У раду

на вагон типа

Falns.

20

приказана је анализа утицаја вибратора

CCW-5000

Вибратори се користе при истовару терета. Анализирана су два положаја

вибратора на конструкцији . Прво је анализиран утицај вибратора постављених на седло
вагона. Вибратори у овом положају изазивају мала померања надградње, тј. имају мали
утицај на истовар терета, зато је анализиран утицај вибратора на главном подужном носачу.

При овом положају носача долази до резонанце сопствених модова лимова надградње са
фреквенцијом вибратора. Дошло се до закључка да треба променити фреквенцију вибратора
или додати укрућења на лимове надградње да би се променили сопствени модови .
Истраживање

контактних

моделирању . У раду
проблема

21

нумеричким

феномена

представља

тежак

задатак

у

нумеричком

дат је кратак преглед теоријских основа решавања контактних
методама

и

приказани

примери

решавања реалних

контактних

проблема. При дискретизацији контактних проблема треба разматрати унутрашњу природу

тела у контакту . Процедуре које се конвенционално користе за дискретизацију контакта,
овде су приказане као напредне технике за њихово брже моделирање. Важно је напоменути
да се различите формулације могу применити за анализу променљивих неједнакости при
контакту.

У раду

22

бране ХЕ Ђердап

приказани су резултати анализа постојећег стања бетонске гравитационе

1

применом методе коначних елемената. Извршена је анализа термичких,

филтрационих и напонско-деформацијских процеса на основу којих се добијају вредности
узгонских сила, напона и деформација, а затим методом редуковане смичуће чврстоће

одређен је глобални степен сигурности.
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ОЦЕНА

КОМИСИЈЕ

О

НАУЧНОМ

ДОПРИНОСУ

КАНДИДАТА

СА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

На основу анализе целокупног научноистраживачког рада др Снежане Вуловић,

Комисија сматра да кандидат испуњава услове према Закону

о научноистраживачкој

делатности и Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању

научноистраживачких резултата истраживача за реизбор у звање научни сарадник.

Др

Снежана

Вуловић

својим

досадашњим

радом

показала

је

да

поседује,

компетентност, креативност и стручност за научноистраживачки рад . Комисија истиче даје у
току свог научноистраживачког рада посебан допринос дала :

развоју алгоритма и програма за решавање контактних проблема применом методе
коначних елемената;

развоју софтвера за рачунску механику лома и замор материјала;
развоју нових метода за прорачун складишних система ;

развоју алгоритма и програма за решавање проблема струјања флуида кроз
деформабилну средину применом методе коначних елемената.
ВРЕДНОСТ ИНДИКАТОРА НАУЧНЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ
(Према Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању

научноистраживачких резултата истраживача, Сл. гласник РС

38/2008)

V. ПРИКАЗ УКУПНОГ БРОЈА БОДОВА У СВАКОЈ ГРУПИ
а) до избора у звање научни-сарадник
Врста резултата

Број радова

Вредност

Укупно бодова

М22

1

М23

4

мзз

Мбl

18
1
1
1
1
1
3
1

М63

13

5
3
1
0.5
5
1.5
2
1.5
1
1.5
0.5

5
12
18
0.5
5
1.5
2
1.5
3
1.5
6.5

М71

1
1
3
50

6

6

3
2

3

-

71.5

М34
М42
М45
М51

М52
М53

М72
М85
Укупно

остварених бодова

6

б) од избора у звање научни-сарадник
Врста резултата

Број радова

Вредност

Укупно бодова

М23

2

6

мзз

13

М51

3
1
2
1
1

3
1
2
1
1
0.5
2

М53
М62

МбЗ
М85
Укупно

остварених бодова

-

13
6
1
2
0.5

2
30.5
17

МИНИМАЛНИКВАНТИТАТИВНИЗАХТЕВИЗАСТИЦАЊЕ

ПОЈЕДИНАЧНИХ НАУЧНИХ ЗВАЊА

- За

техничко-технолошке и

биотехничке науке
Диференциј ални

Потребно је да кандидат има најмање ХХ поена, који треба да припадају

услов -од првог

следећим категоријама:

избора у претходно

Неопходно

звање до реизбора

ХХ=

Остварено

у звање

Научни сарадник

Укупно

Ml О+М2О+МЗ 1+М32+МЗЗ+М41 +М42+М51~
М21+М22+М23+М2~

16
9
5

30.5
25
6

18

\

•
ЗАКЉУЧАК
Научноистраживачка

делатност

др

Снежане

Вуловић,

обухватала је

развој

алгоритама и програма за решавање различитих проблема применом методе коначних
елемената (струјање флуида кроз порозне деформабилне средине, решавање контактних

проблема применом пеналти метода, рачунска механика лома и замора, развоја нових
метода за прорачун складишних система и др.).

У оквиру свог научноистраживачког рада, учествовала је у реализацији на једном
домаћем и једном међународном пројекту као сарадник. Објавила је већи број
научностручних радова у међународним и домаћим часописима са рецензијом, и има
више саопштења на међународним скуповима у земљи и иностранству, чиме је
потврдила своју високу научностручну компетентност.

На основу детаљне анализе досадашњег рада и резултата које је постигла у
периоду од избора у научно звање научног сарадника до данас, чланови Комисије за
реизбор сматрају да др Снежана Вуловић, испуњава све услове по критеријумима за
стицање научних звања и предлаже Наставно-научном већу Факултета инжењерских
наука у Крагујевцу да реизабере именовану у звање научног сарадника.
У Крагујевцу и Нишу

12. 04. 2018.

КОМИСИЈА:

Проф. др Радован Славковић, ред. проф.
Факултет инжењерских наука
Универзитета у Крагујевцу
Научне области: Примењена механика, примењена
информатика и рачунарско инжењерство

Проф: р Мирослав Трајановић, ред. проф.
Машински факултет
Универзитета у Нишу
Научне области : Производни системи и
технол огије

Проф. др Мирослав Живковић, ред. проф.
Факултет инжењерских наука

Универзитета у Крагујевцу
Научне области: Примењена механика, примењена
информатика и рачунарско инжењерство
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Прилог

5.

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу:

РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА

1

Општи подаци о кандидату

Име и презиме: др Снежана Вуловић

Година рођења:

1970.

Ј~Г:2705970725033
Назив институције у којој је кандидат стално запослен: Факултет

инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
Дипломирала:

година:

факултет: Машински факултет у

1989.

Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу

Магистрирала:

година:

1998.

факултет: Машински факултет у

2008.

факултет: Машински факултет у

Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу
Докторирала:

година:

Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу
Постојеће научно звање: научни сарадник
Научно звање које се тражи: научни сарадник
Област науке у којој се тражи звање: Техничко-технолошке науке

Грана науке у којој се тражи звање: Инфомационе технологије, Машинство и
индустријски софтвер
Научна дисциплина у којој се тражи звање: Примењена механика, Примењена

информатика и рачунарско инжењерство

Назив научног матичног одбора којем се захтев упућује: Матични научни
одбор за електронику, телекомуникације и информационе технологије,

11

Датум избора у научно звање:
Научни сарадник:

111

30.10.2013.

Научно-истраживачки резултати (прилог 1и2 правилника):

а) до избора у звање научни-сарадник

1. Монографије,

монографске студије, тематски зборници, лексикографске и

картографске публикације међународног значаја (уз доношење на увид)
број

Mll =
М12=
МIЗ =
М14=
М15

=

вредност

(MlO):

укупно

..
2
М16 =
М17 =

М18 =

2.

Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М20):
број

6

вредност

укупно

20

М21 =

М22 =

1

М23 = 4
М24 =

1

М25 =
М26 =

М27 =

М28 =

3.

Зборници са међ у народних научних скупова (МЗО):

број
МЗl

18

вредност

укупно

17

=

М32 =
мзз

= 16

М34 = 2

М35 =
М36 =

4.

Националне монографије, тематски зборници , лексикографске и

картографске п убликације националног значаја; научни превод и и
критичка издања грађе, библиографске публикације (М40):

М41

број

2

вредност

укупно

6.5

број

4

вредност

укупно

5.5

=

М42 =

1

М43 =
М44 =
М45 = 1
М46 =
М47 =

М48 =
М49 =

5.

Часописи националног значаја (М50):
М51 = 1
М52 =
М53

1
=2

М54 =
М55 =
М56 =

3
6.

Зборници скупова националног значаја (М60):
М61

број

13

број

2

вредност

укупно

6.5

=

М62=
М63

= 13

М64=

М65=

М66=

7.

Магистарске и докторске тезе (М70):

вредност

укупно

9

укупно

6

М71=1

М72=

8.

1

Техничка и развојна решења (М80)
број
М81

3

вредност

2

=

М82=

М83

=

М84=
М85=3

М86=

9.

Патенти, ауторске изложбе, тестови (М90) :
број
М91

вредност

укупно

=

М92=
М93=

б) од избора у звање научни-сарадник

1.

Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и

картографске публикације међународног значаја (уз доношење на увид)

број

вредност

(MlO):

укупно

Mll =
М12=

МlЗ=
М14=

М15=
М16=
М17=

М18=

2.

Радови објављени у научним часописима међународног значаја, научна

критика; уређивање часописа (М20):

број
М21а=

М21

=

М22=
М23

=2

2

вредност

3

укупно

6

..

·.
4
М24=
М25=

М26=
М27=
М28а=
М28а=

М28б=
М29а=

М29б=
М29в=

5.

Зборници са међународних научних скупова (МЗО):
број
МЗl

вредност

13

1

укупно

13

=

М32=
мзз

= 13

М34=
М35=
М36=

6.

Монографије националног значаја (М40):
број
М41

вредност

укупно

=

М42=
М43=
М44=
М45=

М46=
М47=
М48=
М49=

5.

Радови у часописима националног значаја (М50):
број
М51=3 х

6

вредност

укупно

7

2

М52=

М53

=

1х1

М54=

М55

=

М56=

М57=

6.

Предавања по позиву на скуповима националног значаја (М60):
број
М61
М62
М63

=
=2х 1
= 1х0.5

М64 =
М65=

3

вредност укупно

2.5

•.
•.

5
М66=

М67=
М68=
М69=

7.

Одбрањена докторска теза (М70):
број

вредност

укупно

М70=

8.

Техничка решења (М80)
број
М81

1 вредност 2

укупно

2

=

М82=
М83

=

М84=
М85

=1

М86=

М87=

9.

Патенти (М90):
број
М91

вредност

укупно

=

М92=
М93

IV

=

Квалитативна оцена научног доприноса (прилог

1.

1 правилника):

Показатељиуспехау научном раду:

(Награде и признања за научни рад додељене од стране релевантних научних
институција и друштава; уводна предавања на научним конференцијама и
друга предавања по позиву; чланства у одборима међународних научних
конференција;

чланства

у

одборима

научних

друштава;

чланства

у

уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, рецензије научних
радова и пројеката)
Предавања по позиву на минисимпозијумима:

Non-Linear Dynamics with Applications in Engineering Systems", 26.10.2016.,
Mathematical Institute of SANU
"Contact Mechanics: Theory and Applications", 14.03.2017., Mathematical
Institute of SANU, Belgrade
Program Committee Invitation to HAICTA 2013
https://www.easychair.org/conferences/pcinvite view.cgi?code=4eIODevmHzSWfJ
mjLrtQ
Program Committee Invitation to HAICTA 2015
Program Committee Invitation to НАIСТА 2017
https://easychair.org/conferences/pcinvite view.cgi?code=CBDtWЗFGECHqyX
HsuOlk

..
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2.

Ангажованост у развоју услова за научни рад, образовању и формирању
научних кадрова:

(Допринос

развоју

науке

у

земљи;

менторство

при

изради

мастер,

магистарских и докторских радова, руковођење специјалистичким радовима;
педагошки рад; међународна сарадња; организација научних скупова)
Учествовала у извођењу вежби и з предмета: Коначни елементи

1, Програмски

јез ици , Напредна анализа и компјутерска симулација система.

3.

Организација научног рада:

(Руковођење пројектима, потпројектима и задацима; технолошки пројекти ,
патенти , иновације и резултати примењени у пракси; руковођење научним и
стручним

друштвима;

з начајне

активности

у

комисијама

и

телима

Министарства за науку и технолошки развој и телима других министарстава
везаних за научн у делатност; руковођење научним институцијама)

4. Квалитет

научних резултата:

(Утицајност; параметри квалитета часописа и позитивна цитираност
кан д идатових радова ; ефективни број радова и број радова нормиран на
основу броја коаутора; степен самосталности и степен учешћа у реализацији
радова у научним центрима у земљи и иностранству;

допринос кандидата

реализацији коауторских радова ; значај радова)
Цитираност радова

Vlade Urosevic, Dragoslav Nikezic, Snenma Vulovic, Мilos Kojic, Optimiz.ation of Radon
Measurements with Active Charcoal, Health Physics, 76, str. 1-5, 1999.
ISI/Web of Science (О) / Scopus (34) / Google scholar (О)
Milos Kojic, Nenad Filipovic, Snezana Vulovic, Srboljub Mijailovic: А finite
element solution procedure for porous medium with fluid flow and
electromechanical coupling, Communications ш Numerical Methods ш
Engineering, 14, Pages 381-392, 1998.
ISI/Web of Science (О) / Scopus (12) / Google scholar (О)
V. Urosevic, D. Nikezic and S. Vulovic, А theoretical approach to indoor radon and
thoron distribution, Journal of Environmental Radioactivity, Volume 99, Issue 12,
Pages 1829-1833, 2008. DOI: 10.1016/j .jenvrad.2008.07.010
ISI/Web of Science (О) / Scopus (6) / Google scholar (О)
Divac D" Vuckovic D" Zivkovic М" Vulovic S., Reservoir, dam and rock mass
interaction modeling, VI European conference on numerical methods in
geotechnical engineering, рр. 721-725, ISSN: 0-415-40822-9, 6-8 September, Graz,
Austria, 2006.
ISI/Web of Science (О) / Scopus (1) / Google scholar (О)

Ј
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Zeljko Stepanovic, Miroslav Zivkovic, Snezana Vulovic, Ljubisa Acimovic,
Branko Ristic, Aleksandar Matic, Zoran Grujovic, Visoka, otvorena, klinasta
osteotomija tiЬije : analiza pet modaliteta unutrasnje fiksacije metodom konacnih
elemenata, Vojnosanitetski pregled, Volumen 68, Broj 10, str. 1-5, UDC: 517:001 .891 .54]:617.583/.584, 2011 .
ISI/Web of Science (О) / Scopus (4) / Google scholar (О)
S.Vulovic, N.Korunovic, M.Trajanovic, N.Grujovic, N. Vitkovic, Finite element
analysis of СТ based femur model using finite element program РАК, Joumal of
the Serbian Society for Computational Mechanics / Vol. 5 / No. 2, 2011 / рр. 160166 (UDC: 611.718.087.3), 2011.
ISI/W еЬ of Science (О) / Scopus (4) / Google scholar (О)
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V

Оцена комисије о научном доприносу кандидата са образложењем:

Научноистраживачка
алгоритама

коначних

и

делатност

програма

елемената

за

др

Снежане

решавање

(струјање

фл уида

Вуловић ,

различитих

кроз

обухватала

проблема

порозне

је

применом

деформабилне

развој
методе

средине,

решавање контактних проблема применом пеналти метода, рачунска механика лома

и замора, развоја нових метода за прорачун складишних система и др.).
У оквиру свог научноистраживачког рада, учествовала је у реализацији на једном
домаћем и једном међународном пројекту као сарадник. Објавила је већи број
научностручних радова у међународним и домаћим часописима са рецен зијом, и има

више саопштења на међународним скуповима у земљи и иностранству , чиме је
потврдила СВОЈУ високу научностручну компетентност.

На

основу

детаљне

анализе

досадашњег рада

и

резултата

које је

постигла

у

претходном периоду до данас, чланови Комисије за реизбор сматрају да др Снежана
Вуловић, испуњава све услове по критеријумима за стицање научних звања.

Е~ЈЕ
•, др

Мирослав Живковић, ред проф .

Факултет инжењерских наука

Универзитет у Крагујевцу
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За техничко-технолошке и биотехничке науке
Остварени резултати од избора у научно звање научни-сарадник

потребно је да кандидат има нqјмање :ХХ поена,

Диференцијални условОд првог избора у претходно

звање

до

који тоеба да припадају следећим категоријама:

избора у звање ..........

Неопходно

:ХХ=
Научни сарадник

Укупно

16

М l O+M20+M3 l +М32+М33
M4l +M42+M51 2:
М21 +М22+М23+М24

Виши научни сарадник

9

5

2:

Остварено

30.5
25
6

50

Укупно
М 1О+М2о+МЗ1 +М32+М33

M41+M42+M5l +M80+M90 2:

40
22

M2 l +M22+M23+M24+M3 l +М32 2:
..

Научни саветник

...

Укупно
М 1О+М2о+МЗ1 +М32+М33

М41 + М42+М51 +М 8 0+ М90

>

М21 +М22+М23 +М24+МЗ1 +М322:

..

70
54
зо
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