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кандидата

ЕФИКАСНОСТИ

за

у

израду

докторске

дисертациј е :

ПОСТРОЈЕЊИМА

ЗА

" ПОВЕЋАЊЕ

ТРЕТМАН

ЕНЕРГЕТСКЕ

отпАдних

ВОДА

ОПТИМИЗАЦИЈОМ ПРОЦЕСА КОДИГЕСТИЈЕ " у научној области енергетика и
про цесн а техника кандидата Николе Раю 1 hа , мастер инжењера машинства . Н а ос н ову
п одатака којима располажемо достављамо следећи

ИЗВ ЕШТАЈ

1.

На у чни приступ проблему предложе ног нацрта докторске д исертациј е и процена
научног доприноса крајњег исхода рада

У

предложеном

нацрту

докто рске

д и сертациј е

кандидат

Је

образл ожио

предмет

и стражива ња н аводећи з начај истраживања у области анаеробне ко-дигестије и повећ ање

енергетске ефикасности построј ења за третма н отпадн их вода кроз п овеhан у производњу
био гаса у дигестори м а.

Третман индустријских и кому н ал ни х отпадних вода п ре њиховог исп уштања у ж ивотн у
средину био је једа н од првих еколо ш к и х изазова са којим а су се суочавала модерн а

дру штва. У том контексту, построј ења за пре чишћавање отп адних вода (ППОВ) граде се
ви ше од

50

година. П остројења за пр ечишl1 ава ње отпадних вода карактеришу висока

еф икас н ост у кл а ња ња органских и хра н љив и х материја, ал и и висока п отро ш ње енергиј е.
Штав иш е , трошкови потро шње е н ергиј е из носе око

п острој ења за п речишћавање отпадни х вода

30% укуп них оперативних
(Gracia Si lvestre Tormo, 20 15).

трош кова

П овећање п отрошње енергиј е за пречишhавање отпадн и х вода очекује се збо г све већи х
захтева за квал итетом третира н е воде. Због тога се тех н олошки ходови морај у усаглас ити
како б и се оч е киван о повећање мо гл о умањи ти већом ен ергетском еф и касношћу и већим
и скори шh ава њем енер гиј е из муља н асталог као отпад током процеса. У том смислу,

могућности у и страживачки м областима се одн осе на развој оперативних услова кој и
доводе до о птимизације оних процеса који би могл и по бољ ш ати њихов енергетски балан с.

Канализаuиони муљ (КМ) је главни отпад који настаје у постројењу за пречишћавање
отпадних вода, а карактерише га велика конuентраuиј а органске материје, хранљивих

материја, тешких метала и патогена. Због тога је неопх одно применити третман пре

е нергетске валоризације или коначног одлагања. Трошкови менаџмента канализаuионог
муља су обично висок и и достижу до

et al., 2007).

50%

уку пних оперативних тро шкова ППОВ

(Rulkens

Муљ се састоји од разноликих чврстих честица суспендова ни х у нечистом

континууму воде. У принципу, муљ има врло висок однос воде и чврстих материја, и

релативно је хомоген. Чврсте честице у муљу отпадних вода су комплексне смеше

органских (протеина, угљених хидрата, масти и уља) и неорганских материја (метала) и
широког спектра живих и мртвих микроорганизама. Међутим , својства муља из отпадних

вода су веома варијабилна, јер сваки талог из отпадних вода има спеuифично порекло и
јед инствене услове производње. Састав и својства муља су много променљивији од угља и
класичне биомасе. Заправо, чак и муљ из истог ППОВ може варирати од једног да на до

другог. Уопштено говорећи, карактеристике отпадног муља се ослањају на

(Syed Shatir А.

Syed-Hassan et al., 2017):

•

карактеристике отпад ни х вода

/

оптерећење загађујућих материја које улазе

у постројење за преч ишћ авање,

•
•
•
•
•
У том

систе м третмана који се користи у ППОВ ,
зако нодавство о зашт ити животне сред и не,

захтеве за рекултивациј у воде,
фаза обраде и

сезо нске варијације .

контексту, анаеробна дигестија постала је и стакнута технологија која може

стабилизовати КМ , а истовремено производити обновљиву енергију у облику биогаса.
Овај произведен биоrас би могао да обезбеди

40%

до

70%

потражње за електрич ном

енергијом за ППОВ , у зависности од његовог пројектовања и рада

2004).

Анаеробна

дигестија

(АД)

је

процес

у

којем

(Shizas and Bagley,

микроорга н изми

растављају

биоразградиви материјал у одсуству кисеоника. Анаеробна дигестија се може користити
код третмана

различитих органск и х

от п адака

и

прикупљања

биоенергије у обл ику

биогаса, која садржи углавном СН4 и СО 2 • Метан би могао бити из вор за производњу

електричне енергије у комбинованим системима прои зводње (когенерација)

al., 2006).

(Clemens et

Разл ичите стратегије за повећање производње биогаса у циљу постизања

енергетске самодовољности ППОВ истражене су у последњих неколико година. Такође,
напори се улажу и у побољшање перформанс и дигестора који третирају различиту
биомасу. Међу осталим, пред-третмани канализационог муља и ко-дигестиЈа са другим
супстратима су две стратегије које су доб иј але више пажње .

Ко-дигестија ј е симултана дигестија хомогене смеше две или више супстрата различитих
органских отпадака са разл ичитим

пореклом

и композицијама како би

се што ви ш е

искористиле комплементарне карактеристике њиховог састава. Традиционално, анаеробна
дигестија је била једносупстратни третман за једнократну употребу. Недавно је постало
јасно да је АД стабилнија када се у исто време примењује различита подло га. Најчешћа
ситуација је када се кол ичина главног базног супстрата (нпр. муља отпадне воде) меша и
разблажи мањим количинама појединачног или различитог додатног супстрата

2002).

(Braun,

Коришћење ко-супстрата обично побољ шава принос биогаса анаеробног д игестора

услед

позитивних

синергизама

утврђених

у

дигестивном

недостајућих хранљивих материја од стране супстратора

медију

(Mata-Alvarez et

и

снабдевањем

а! "

2000).

Избор

супстрата, његов састав и проценат сваког у мешавини су кључ успеха с обзиром да је
неопход но :

•

доб ити што бољи хемијски састав ради оптимизације биомасе укључене у
анаеробни процес (однос угљеник/азот, рН вредност, итд.);

•

избећи инхибицију различитих компоненти (амонијак, испарљиве масне
киселине, полупроизводи, итд.);

•
На

основу

.

потенцијал

разматрати

оптимизовати прои з водњу метана.

наведеног

. .

чињеничног

стања,

може

се

закључити

КОЈИ Је неопходно пре свега детаљ ном анализом

применом

које технологије се утврђени

да

постоји

значајан

преци з но утврдити , а зат им

потенцијал може искористити

на

енергетски ефикасан и еколо шки прихватљив начин.
Веза са досадашњим истраживањима

Кандидат се у досадашњем научно-истраживачком раду бавио анализо м комбиноване
производње топлотне и електричне енергије као и могућностима за повећања енергетске
ефикасности у разним секторима потрошње наведених облика енергије. То доказују
радови ,

представљени

на конференцијама

и

штампани

у часописима управо

из ове

области . Сви публ иковни радов и припадај у области енергетике и процесне технике и
налазе се у области

истраживања у којој

се налази

и

предложена тема докторске

дисертације. Стручни боравци и усавршавање у иностранству представљају добру основу
за реализациј у ове дисертације.
Рад у оквиру ове дисертације омогућава кандидату да оствари
истраживачком

раду,

што

поред

стручног

уса вршавања

континуитет у свом

кандидата

има

за

циљ

и

унапређење и усавршавање базе података и формирање модела који се односи на кључне
детерминанте повећања еко-ефикасности у постројењима за третман отпадних вода,
односно на мере и активности у циљу повећања енергетског искоришћења подлоге и ко
супстрата у дигесторима.

2.

Образложење предмета, метода и циља који уверљиво упућују да је предложена
тема од значаја за развој науке

Предмет, циљеви и хипотезе ове дисертације обухвата ј у следеће

Предмет ове

докторске

дисертације

сакупљање биоразградивог
кодигестије

отпада

представља

и

развијање

креирање
модела

разл ичитих типова биоразградивог отпада

стратегије

који
у

ће

за

раздвојено

симулирати

анаеробном

процес

дигестору

код

постројења за третман отпадних вода. Као циљ поставља се проналажење оптималног
односа биоразградивог отпада и
кодигестије

заједно

алтернативу

за

са

канализационог муља из отпадних вода у

разли читим

достизање

органским

енергетских

отпадом

самодовољних

који

може

постројења

за

процесу

представљати
пречишћавања

отпадних вода, као и могућност за произ водњу вишка енергије у овим постројењима.

Основни

научни

циљ

предложене

докторске

дисертације је

формирање

стратегије

сакупљања биоразградивог отпада и математичко г оптимизационог модела за утврђивање

потенциј ала

производње биогаса кроз процес

ко-дигестије биорагзрадивог отпада

и

канализационо г муља и избо р оптималне стратегије за максимално искоришћење система
у зависности од циљне фу нкције система. Развијени модел ће у предложеној дисертацији
бити примењен на градско постројење за пречишћавање отпадних вода ,,Цветојевац".

Поред основног циља, током рада на предложеној дисертацији биће дефинисани кључни
проблем и

и

недостаци

који

спречавају потпуно искоришћење енергије садржане

у

системима за третман вода у тренутним услов има .

Математи чко моделирање и формирање методологије за утврђивање оптималног односа
биораградивог отпада кој и би се користио у процесу ко-ди гестије у постројењима за
третман отпадних вода захтева следећ е две основне х ипотезе од којих се полази:

•

Анализом

хемијских

процеса

уз

уважавање

односа

појединих

елемената

нео пходних за њихово одвијање могуће је дефинисање св их кључних констатних и

променљ ивих величина које ће бити улаз за математичку оптимизациј у у циљу
одређивања оптимал не производње биогаса .

•

Математичком оптимизацијом могуће је одредити све н ео пходне активности и
мере које треба предузети у једном ППОВ како би се остварио што већи принос
биогаса, кроз оптимизацију односа органске фракције у канализационом муљу и

времена задржавања, при
приноса

биогаса,

чему ф ункција циља може да буде максимизација

м инимизација

специфичних

трошкова

рада

постројења,

минимизација еколошког утицаја и сл.
Методе истраживања

Потенцијал проду кције биогаса кроз процесе кодигестије у постројењима за третман
отпадних вода биће процењен на основу анализе прикупљених података и имплементације

података у модел раз вијен у оквиру дисертације. Методологија процен е потенцијала
приноса

биогаса

интеграцијом

биће

више

развије на

анализ ираних

на

основу

литерарно

анализе

досадашњих

доступних

истраж ивања

методологија

уз

и

обавезне

модификације неопход не ради прилагођавања конкретном типу ППОВ . Математичким
моделом интегрисаним у методологију биће одређена оптимална технологија и описане
све променљ иве и константне величине кој е фигуришу у фун кцији циља . У зависности од

задате

фу нкције

циља,

разматраће

се

више

разл ичити х

сценарија.

За

математичку

оптимизациј у

биће

коришће на

нека од стандардних

оптимизација, нелинеарна математичка оптимизација,
софтверс ких пакета

(MatLAB,

С, С++,

метода

IPPC

(линеарна

математичка

модел) уз пом оћ н еког од

GAMS, ... ).

Оквирни садржај докторске дисе ртације
Планирано ј е да докторска дисе ртација буде реализо вана кроз седам поглавља:

1.

Увод

2.

Преглед истраживања у области одабира, прикупљања и сепарације биоразградивог
отпада

3.

Преглед истраживања у области техн ологија за третман отпад них вода, анаероб не
дигестије и кодигестије

4.
5.

Анализа хемијских процеса и токова енергије у дигесторима
Развој математичког модела за оптимално искоришће си ровине у дигестору у
за висности од задате циљне функције

3.

6.

Верификација развијене методологије и математичког модела на студији случаја

7.

Закључак

Образложење

теме

за

израду

докторске

дисертације

које

омогућава

закључак да је у питању оригинална идеја или оригиналан начин анал изирања
проблема

Комисија закључује да Је предложена тема докто рске дисертације, са образложе ним
пре дметом и циљевима рада, науч ним до прин осима и о чеки ваним резултатима, насталим

детаљ но м анал изо м доступ ни х научних радова у научном и стру чном смисл у оргинал н а
идеЈа.

4.

Усклађеност дефиниције предмета истраживања, основних појмова, предложене
хипотезе,

извора

података,

метода

анализе

са

критеријумима

науке

уз

поштовање научних принципа у изради коначне верзије докторске дисертације

Кандидат Никола Ракић ће у својој докторској дисертацији обухватити све елеме нте
савременог науч но- истраживачког рада поштујући основне критеријуме науке, научних
циље ва и метода анализе, имплементацијом постојећих и развијањем оргиналних и деја
научн ог истраживања.

У достављеној
области

која је

пријав и теме, кандидат се служ ио одговарај ућом терминоло гијом
предмет

рада.

Дефиниција

предмета

истражива ња ј е

из

усклађе на са

основним појмовима, предложеним хипотезама и методама истраживања. Кандидат је
показао изразиту способност за селекцију и анализу литературних извора.

Обз иром на то да су циљеви
недовољне

изражености

истраживања проистекли

проблема,

добијени

резултати

из запажених недостатака и
представљали

би

оргиналан

допринос истраживачкој области.

5.

Преглед научно-истраживачког рада кандидата

а.

Кратка биографија кандидата

Кандидат

Никола

Ракић

"Драгиша Луковић

-

рођен је

06.08.1987.

године

у Крагујевцу.

Основну школу

Шпанац" у Крагујевцу завршио је са одличним успехом , а школовање

је потом наставио као ђак " Прве крагујевачке гимназије", коју је успешно завршио

2006.

године. Основне академске студије у трајању од три године на Машинском факултету у

Крагујевцу (сада Факултет инжењерских наука) уписао је

2006.

године. Дана

20.11.2009.

године одбранио је завршни рад из предмета "Хидрауличне и пнеуматске машине" оценом

10

и просечном оценом студирања

смеру

Енергетика

и

9.00,

чиме је завршио основне академске студије на

процесна техника

и

тиме

стекао

академски

назив "инжењер

машинства" .

Дипломске академске студије у трајању од две године, уписао је

2009.

године на

Машинском факултету Универз итета у Крагујевцу, смер Енергетика и процесна техника.
Исти ниво студија завршио је
апарати

и

постројења",

на

27.10.2011.
смеру

одбраном мастер рада из предмета "Процесни

Енергетика

и

процесна

инжењерских наука Универз итета у Крагујевцу), оценом
студија

9.56,

10

техника

(сада

Факултет

и просечном оценом у току

чиме је стекао академски назив "мастер инжењер машинства". Кроз израду

мастер рада укључио се у истраживачке активности на Факултету у оквиру интегралног
интердисциплинарног истраживања

420 13.

Докторске академске студије, у трајању од три године према плану и програму, на

Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, научна област Енергетика и
процесна техника, уписао је О 1.12.2011. године под менторством проф. др Ми л уна Бабића,

сада проф . др Вање Шуштершич. Положио је све предмете предвиђене програмом са
просечном оценом

9.67.

У току докторских студија имао је неколико стручних усавршавања :

1)

Седмодневни трен инг

SustainaЫe

Cities"

"Participatory Backcas ting for Strategic Planning towards

на Краљевском институту за технологиј у у Стокхолму, Шведска (КТН

Royal lnstitute OfTechnology) - децембар 2013;

2)

темом терм ич ко моделирање зграда

3)

(PoliTo)

Петомесечни истраж и вачки боравак на Политехници у Тор ин у, Италија

Четворомесечни

А устрија

-

фебруар/јул

истражи вачки

борава к

2017;
11а

(Montan Un iversitaet) са темом Po\ver to Gas

Од школске

20 11 /20 12

са

Мо нтан
процес

-

Ун и верз итету
август/де цембар

у

Леобе ну,

20 17;

године, као сарадник у ч ествује у извођењу вежб и из следећ и х

предмета: Хидрауличне и пнеуматске машине, Енергија и животн а средина, Механика

флу ида, Основ и процесних апарата и постројења, Процесни апарати и п остројења.
б. Научно-истраживачки рад

Као аутор или коаутор обја в и о ј е уку пн о

17

радо ва у н аучно-струч н им часописима као и

на међународн им и домаћи м научно-стручним скуповима.

1. Mladen М. Josijevic, Dusan R. Gordic, Dobrica М. Milovanovic, Neboj sa М. Juгisevic,
Nikola Z Rakic: А Method to Estimate Sav iп gs of Led Ligh tiпg lnstalation in PuЫic
Buildings: Tl1e Case Study of Secondary Schools In SerЬia, Thermal Science, vol. 2 1 no.
6В , рр. 293 1 - 2943, 20 17, ISS : 0354-9836, doi: 1 0.2298/ТSCI 1 6 1 209 11 8Ј [М22]
2. Nikola Rakic, Milan Popov ic, Dusan Caп ovi c, Nebojsa Jovicic, Mi lun ВаЬiс:
Envi гoпmenta l and fiпa n cia l aspects of replac in g coal and fuel oil with natural gas on the
"home location" of "Energy" LТО . , 7th lnterпat iona l Qua lity Coпference, Center Гог
Qual ity, Faculty of Engineering, Kragujevac, 20 13, 24th Мау, рр. 279 - 284, ISBN: 97886-86663-94-8 ( М33 ]
3. Neboj sa Jшisev i c, Уапја S u steгs i c, Dusan Go гdic, Nikola Rakic : Overview of Air
Qua lity Legislation ап d Mon itoring of Measu гement Zone SегЬi а, 9th Interп ati ona l
Quality Conference, Center for quality, Facu lty of Engineering, Kragujevac, 20 15, 4tl1 5th Jun, рр. 145 - 151 , ISBN: 978-86-633-015- 1 [М 33]
4. Dusan R. Caпov ic, Mi lan S. Popovic, Nikola Z. Rakic, Gord aпa R. Jovicic, Milun Ј .
ВаЬiс: Jstrazivanje tehno - ekonomskih pred uslova i mogucnosti za implementaciju malih
kogeпerativnih postгojenj a sa gasпim motoгima na lokacijama n ovo i zgraёlenih i
reprojektovan ih rejonskih energana Energetika d.o.o Kragujevac, Eп erg ija, List Saveza
energeticara, ISS : 0354-8651 vo l. 15, по. 1-2, рр. 60-66, 20 13. [М 51]
5. Nikola Z. Rakic, Du saп R. Canovic, Milan S. Popovic, Dusan R. Gordic, Milun Ј. ВаЬiс:
Tehno - ekoпom ski aspekti i mogucnost implementacije parпog kogeneracionog ciklusa
na postojeca kotlovska postrojeпja u en ergaпi " Eп ergeti ka" Kragujevac, Energij a, List
Saveza eп ergeti cara, ISSN: 0354-8651 , vol. 15 no. 3-4, рр . 289 - 297, 2013. [М5 1]
6. Dusan R. GORDIC, Mi lan S. POPOV IC, Dusan R. CANOY IC, Nikola Z. RAKIC,
Mladen М. JOSIJEYIC: Tehnologija sakupljaпj a i geoloskog sklad istenja С0 2 - CCS
tehnologija, Energija, Li st Saveza energeticara, ISS : 0354-865 1, vol. 16 no. 1-2, рр.
265 - 27 1, 20 14. [М5 1]

7.

Небојша Јуришевић, Вања Шуштершич , Душан Гордић , Милун Бабић , Никола

Ракић , Слободан Савић, Душан Цановић: Анализа и мониторинг квалитета ваздуха

мерне зоне Србија у току календарске 2013.г., Енергија, Лист Савеза енергетичара,

ISSN: 0354-8651 , vol. 3-4 по. 17, рр. 197 - 204, 2015.

[М51]

8. Dusan Canovic, Neboj sa JoviCic, Milan Popovic, Мlаdеп Josijevic, Nikola Rakic,
Nebojsa Jurisevic, Miluп Babic: lstтazivanje tehno - ekonomskih preduslova, mogucnosti
i opravdanosti za iskorisceпje depoпijskog gasa sa depoпije komunalпog otpada u
Кragujevcu, Eпergija, List Saveza eпergeticara, ISSN: 0354-8651, vol. 3-4 по. 17, рр.
319 - 326, 2015. [М51]
9.

Mladeп

Aпdric, Dusan Canovic, Nikola Rakic, Dusan Gordic:
sistema za grejanje sanitame vode sa solamim kolektorima па
objektima Кlinicko bolnickog centra и Кragujevcu, Energija, List Saveza eпergeticara,
ISSN: 0354-8651, vol. 17 no. 3-4, рр. 341 - 347, 2015. [М51]

Josijevic,

Neпad

Eпergetska efikasпost

10. Никола

Ракић, Небојша Јуришевић , Милун Бабић, Наташа Ђоковић: Технол огије

складиштења електричне енергије,

Енергија, Лист Савеза енергетичара,

0354-8651, vol. 18 no. 1-2, рр. 56 - 63, 2016.
11.

ISSN:

[М51]

Небојша Јуришевић, Мл аден Јосијевић , Н и кола Ракић, Александар Миловановић:
Специфична

потрошња

финалне

енергије

у

Крагујевцу, Енергија, Лист Савеза енергетичара,
рр.

390 - 396, 2016.

предшколским

установама

у

ISSN: 0354-8651 , vol. 18 no. 1-2,

[М51]

12. Dubravka Zivkovic, Davor Koncalovic, Jasmina Skerlic, Vladimir Vukasiпovic, Mladeп
Josijevic, Nikola Rakic: Implemeпtacija koncepta zпасајпе eпergetske saпacije zgrada u
EU i Srbiji, Energija, List Saveza eпergeticara, ISSN: 0354-8651, vol. 20 по. 1-2, рр. 148
- 156, 2018. [М51]
13.

Младен Јосијевић , Никола Раки ћ , Вања Шуштершич , Душан Горд ић, Владимир
Вукашиновић, Дубравка Живковић: Технологије складиштења топлотне енергије,
Енергија, Лист Савеза енергетичара,

2018.

ISSN: 0354-8651 , vol. 20

по.

1-2,

рр.

236 - 242,

[М51 ]

14. Nikola Rakic, Vanja Sustersic, Dusan Gordic: Power-to-gas (P2G) process: Basics,
Eпergija, List Saveza energeticara, ISSN: 0354-8651 , vol. 20 по. 1-2, рр. 429 - 434,
2018. [М51]
15. Rakic, N., Canovic, D. , Jurisevic, N" Sustersic, V., Babic, М. : KomЬinovana
proizvodnja toplotne i elektricne energije kogenerativnim gasпim modulom "VIТOBLOC
200 ЕМ 20/39", Traktori i pogoпske masiпe, Naucno drustvo za pogonske masiпe,
traktore i odгZavanje, ISSN: 0354-9496, vol. 19 по. 4, рр. 54 - 60, 2014. [М52]
16. Milan Popovic, Dusan Caпovic, Nikola Rakic, Goraп Boskovic, dr Neboj sa Jovicic,
Роstтојепје za mehanicko-Ьioloski tretman otpada kao eko odrzivo reseпje za upravljanje
otpadom и Кragujevcu, Festival kvaliteta - 8. Nacioпalпa koпfereпcija о kvalitetu zivota,

Fakultet inzenjerskih nauka, Centar za kvalitet, К.ragujevac, 2013 , 23 - 25. maj, рр.
ISBN: 978-86-86663-93- 1 [М63]

А322

- А332,

17. Dusan Canovic, Milan Popovic, Nikola Rakic, Marko Milasinovic, dr Nebojsa Jovicic,
Istrafivanje tehno-ekonomskih preduslova, mogucnosti za izgradnju i uticaja na kvalitet
zivotne sredine transfer stanice na deponiju и Кraguj evcu, Festival kvaliteta - 8.
Nacionalna konferencija о kvalitetu zivota, Fakultet iпZenjerskih nauka, Centar za
kvalitet, Кragujevac, 2013 , 23 - 25. maj, рр . А334 - А342, ISBN: 978-86-86663-93-1
[М63 ]

На основ у свега наведе ног у претходним тачкама овог извештаја Комисија до носи следећи

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Никола Ракић, мастер инжењер машинства , испунио ј е све предв иђ ене услове за
одобрење израде докторске д исертације.
Комисија предлаже Наставно-научном већ у Факултета инжењерских наука Универзитета

у Крагујевцу и Већ у за техничко-техноло шке науке Универзитета у Крагујевцу да
наведену предложену тему за докторску дисе ртацију:
"ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ПОСТРОЈЕЊИМА ЗА
ТРЕТМАН ОТПАДНИХ ВОДА ОПТИМИЗАЦИЈОМ ПРОЦЕСА КОДИГЕСТИЈЕ"
прихвати

и

одобри

њену

израду

кандидату

Николи

Ракићу,

мастер

инжењеру

машинства.

Комисија предлаже да ментор ове до кторске дисертације буде др Вања Ш уштершич,
редо вни професор, Факултета инжењерских наука Универз итета у Крагуј евцу.
У Крагујевцу,

Датум: А2 . О1.1о4~ .

др Душан Г
Факултет и

ић, редовни

есор - председник ком исије

е њ ер ски х нау ка, Универзитет у Крагујевцу

Ужа научна област: Е нергетика и про цесна техника

др Небојша Ј

и ић,

овн

рофесор - члан

Факултет ин жењерских на у ка, Универз итет у Крагуј е в цу
Ужа н ах._чн а област: Енергети ка и процесна тех ни ка

~Lsp~
др Живан Спас ић , доце нт

-

ч ла н

Машински факултет, Универ зитет у Ниш у
Ужа научна област: Теоријска и примењена механика флу ида

др В~и профосор -чл'"

Факултет инжењерски х наука, Универзитет у Крагујевцу

Ужа научна област: Енер гетика и процесна техника

