УКА

,

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊ ЕРСКИХ НАУКА, КРАГУЈЕВАЦ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ
ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
Пр едм ет: Извештај комисије за избор др Александра Николиliа , дипл. маш. инж. у
научно звање научни сарадник

Одлуком Наставно-научног већа Факултета инжењерских н аука Универзитета у
Крагујевцу, бр 01 - 1 /601 -21од26.02.2019. именовани смо за чланове Комисије за писање
Извештаја о испуњености услова за избор др Александра Николића, дипл. маш. инж. у
научно звање НАУЧНИ САРАДНИК.

О предложеном кандидату подносимо следећи:

ИЗВЕШТАЈ
1

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Александар Николић рођен ј е

16.08.1983.

године у Крагујевцу, Република Србија,

СФРЈ . Основну школу "Станислав Сремчевић" завршио је са одличним успехом. Прву
крагујевачку гимназиј у, природно-математички смер, завршио је школске

2001 /2002

са

врло добрим успехом.

Машински факултет у Крагујевцу уписао ј е
насловом "ПАК-Т интерфејс за софтвер

GiD"

2002.

године. Дипломски рад под

одбранио је

менторством професора Др Мирослава Живковића са оценом

9,30 (девет и 30/ 100) у
2002". У току студиј а имао је

12. 11.2007. године под
1О (десет) на дипломском

раду и средњом оценом

току студија. Добитник је награде

"Студент генерације

истакнуте резултате и

награђиван за освајање другог места на Машинијадама

2004.

и

Механика флуида и Отпорност материјала. Би о је учесник
одржане

у

Петровцу

на

мору,

Црна

Гора,

2

пута је био

2005. годи не из предмета
Summer Academy 2005,

организоване

од

стране

Техничког

Универзитета у Минхену.

Након дипломирања уписао ј е постди пломске студије школске

године на

2007/2008

Машинском факултету у Крагујевцу, смер Примењена механика . Школске

2011/2012

прешао је на нови акредитовани програм докторских студија и положио све испите
предвиђене планом и програмом са просечном оценом

Од

24.01 .2008.

године до

27.01.2011

1О.

б ио је стипендиста и истраживач на пројекту

Министарства науке и технолошког развој а Републике Србије ТР 1 2005. Од

0 1.01.20 11.

године и да нас ради на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу као
и страживач-сарадник на пројекту ресорног ми нистарства ТР32036 "Развој софтвера за
реиtаваље спрегнутих ,wултифизичких проблема"
технолошког раз воја. Кандидат има укупн о

матичном ф акултету.
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Министарства просвете,

науке

и

година радног стажа остварених радом на

У току свог рада на радном месту истраживача-сарадника учествовао је у наставним
активностима из више предмета: Механика

1,

Механика

2,

Механика

3,

Рачунарски

алати, Техничко цртање са компјутерском графиком , Метод коначних елемената

1

и

Моделирање и симулације.
Докторску дисертацију под насловом "Симулација ламинарног и турбулентног
струјања на реално.и ,\10делу артеријсl\е бифурl\ације са стенозама" одбранио је

24.12.2018.

године. У докторској дисертацији представљен је део резултата истраживања

којим се кандидат бавио током докторских студија у оквиру пројекта ресорног
министарства у актуелној научној области нумеричке анализе мултифизичких проблема.
Научноистраживач:ки рад кандидата углавном је био усмерен на развој софтвера за
ламинарно и турбулентно струјање флуида у артеријским бифуркацијама. У свом научно
истраживачком раду одлично се служи енглеским језиком, како у коришћењу актуелне

стручне литературе, тако и за приказ резултата истраживања објављивањем радова у
домаћим

и

међународним

часописима

и

презентовањем

радова

на

научним

конференцијама.

СПИСАК
објављених

научних

и стручних радова, саопштења, пројеката и постигнитух

научних резултата др Александра Николића, дипл. маш. инж.

1.1

Радови објављени у научним часописима међународног значаја М20

1.1 .1

1.1.1.1

Рад у истакнутом међународном часопису М22

Radovaл Nikolic, Miroslav Radovanovic, Miroslav Zivkovic, AJeksandar Nikolic,
Dragaл Rakic, Milan Blagojevic, Modeling Of Therrnoelectric Module Operation ln

Inhomogeneous Traлsient Temperature Field Using Finite Element Method, Thermal
Science, (2014), Vol.18, No.Suppl. 1, рр. S239-S250, ISSN 0354-9836, Doi
l0.2298!ГSCI130l 12185N, 2014. (М22 , 25/55, 2014, IF 1.222)
1.1.2

1.1.2.1

Рад у међународном часопису М23

Miroslav Zivkovic, Aleksandar Nikolic, Radovaл Slavkovic, Fatima Zivic, Nonlinear traлsient heat conduction analysis of insulation wall of tank for traлsportation
of liquid aluminum, Thermal Science, (2010), Vol.14, No. Suppl., рр . S299-S312,
ISSN 0354-9836, Doi 10.2298!ГSCI1 00506029Z, 2010. (М23, 36/51, 2014, IF 0.706)

1.1.2.2 Milaл Blagojevic, Aleksandar Nikolic, Milorad Zivkovic, Miroslav Zivkovic, Goraл
Stankovic, Influence of Ь!ocks' topologies оп endothelial shear stress observed in CFD
aлal ysis of artery bifurcation, Acta of Bioengineering алd Biomechanics, (2013),
Vol .1 5, No.1 , рр. 97-104, ISSN 1509-409х , Doi 10 .5277/аЬЫ30112. (М23, 57/76,
2013, IF 0.979)
1.1.2.3 Milaл Blagojevic, Aleksandar Nikolic, Miroslav Zivkovic, Mi lorad Zivkovic, Goran
Stankovic, А Novel Framework for Fluid/Structure Interaction in Rapid SubjectSpecific Simulations of Blood Flow in Coronary Artery Bifurcations, Yojnosanitetski
pregled: Military Medical алd Pharmaceutical Joumal ofSerbia, (2014), Vol.71, No.3,

2

рр.

285- 292, ISSN 0042-8450, Doi 10.2298/VSP1403285B.
0.292)

1.2
1.2.1

(М23 ,

141/ 154, 2014, IF

Радови објављени у зборницима међународних нау чних скупова МЗО
Саопштење са међународног скупа штампано у целини МЗЗ

1.2.1 .1 Dragan Rakic, Aleksandar NikoHc, Miroslav Zivkovic, Radovaл Slavkovic, Gid-Pak
lлterface, 4th Conference on Advances and Applications of GiD, Љiza, Spain, 2008,
8 - 9 Мау, (М33)
1.2.1.2 Aleksandar NikoHc, Vladimir Dunic, Miroslav Zivkovic, Radovan Slavkovic,
Neutral file generation for GID post-processing using РАК subroutines implemented
in FEAP, 5th Conference On Advances And Applications Of GiD & l st К.ratos
Workshop, Barcelona, Spain, 2010, 26-27 Мау, рр . 17-20, ISBN 978-84-96736-900, (М33)
1.2.1 .3 AJeksandar Nikolic, Milan Вlagojevic, Miroslav Zivkovic, Milorad Zivkovic, Goran
Stankovic, Р AК-FS - multiphysics software modul for fluid-structure interaction
simulations, 12th lntemational Conference Research and Development in Mechanical
lndustry, RaDMI 2012, Vmjacka Banja, Serbia, 20 12, 13- 17. September, рр. 804809, ISBN 978-86-6075-037-4, (М33)
1.2.1.4 AJeksandar Nikolic, Milan Blagojevic, Miroslav Zivkovic, Aleksandar Aleksic,
Radovan Petrovic, lnfluence of mesh quality on tluid flow calculated with software
PAK-f explicit, 6th lntemational Quality Conference, Center for Quality, Faculty of
Engineering, University of Кragujevac, Кragujevac, 2012, June 8th 2012" рр. 561568, ISBN 978 - 86 - 86663 - 82 - 5, (М33)
1.2. 1.5 Aleksandar NikoHc, Milan Blagojevic, Vladimir Milovanovic, Miroslav Zivkovic,
Miroslav Milutinovic, Analysis ofheat transfer through the beam support ofthe wagon
structure calculated Ьу software pak multyphisics, "Conference on Mechanical
Engineering Technologies and Applications" СОМЕТа 2012, East Sarajevo - Ј ahorina
2012, Jahorina, В&Н, 20 12, 28-30.1 1, рр. 25 1-254, ISBN 978-99938-655-5-1 , (М33)
1.2.1.6 Milan Вlagojevic, Aleksandar NikoHc, Miroslav Zivkovic, Milorad Zivkovic and
Goran Stankovic, Remote visualization of finite element calculation results in vascular
interventions decision making, Intemational Conference on Applied Intemet and
lnformation Technologies ICAIIT 2012, Zrenjanin, 2012, October 26, 2012, ISBN
978-86-7672-173-3, (М33)
1.2. 1.7 Milan Blagojevic, Miroslav Zivkovic, Aleksandar Nikolic, The influence of the
DSLR camera shutter count on the accuracy of the photogrammetric measurements,
"Conference on Mechaпical Engineeri ng Technologies and Applications" СОМЕТа
2012, East Sarajevo - Jahorina 2012, Jahorina, В&Н, 2012, 28-30.11 , рр . 601-606,
ISBN 978-99938-655-5- 1, (М33)
1.2.1 .8 Milan Blagojevic, AJeksandar Nikolic, Miroslav Zivkovic, Milorad Zivkovic, Goran
Stankovic, Role of oscillatory shear index in predicting the occurrence and
development of plaque, Fourth Serbian (29th Уи) Congress on Тheoretical and
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Applied Mechanics, Vrnjacka Banja, Serbia, 2013, 4-7 June, рр. 821-824, ISBN 97886-909973-5-0, (М33)
1.2. 1.9 Miroslav Zivkovic, Marko Topalovic, Milan Вlagojevic, Aleksandar Nikolic,
Vladimir Milovanovc, Sinisa Mesarovic, Jagan Padbidri, Boundary Identification And
Weak Periodic Condition Application ln Dem Method, 2nd lnternational Scientific
Conference СОМЕТа, Jahorina, В&Н , RepuЬlic ofSrpska, 20 14, 2nd-5th December,
рр . 365-370, ISBN 978-99976-623-1-6, (М33)
1.2. 1.1 О Marko Topalovic, Milan Blagojevic, Aleksandar Nikolic, Miroslav Zivkovic and
Nenad Filipovic, Application of Smoothed Particle Hydrodynamics in biomechanics:
advanced procedure for discretization of complex biological shapes into pseudoparticles, 15th lnternational Conference on Bioinformatics & Bioengineering (ВIВ Е
20 15), Belgrade, 2015, 02-04.11 , рр. 45, ISBN 978-1-4673-7982-3, (М33)
1.2.1 .11 Aleksandar Nikolic, Nenad Filipovic, Marko Topalovic, Miroslav Zivkovic, Finite
Element Simulation ofTurbulent Flow Using k omega Model and Rans Equations, 4th
South-East European Conference on Computational Mechanics Proceedings,
Кragujevac, Serbia, 2017, 3-5.07.2017, ISBN 978-86-921243-0-3, (М33)
1.3
1.3.1
1.3.1.1

Радови објављени у научним часописима националног значаја

MSO

Рад у часопису национал ног з начаја М52

Milan В\agojevic, Aleksandar Nikolic, Miroslav Zivkovic, Slobodan Savic, Fluid
Structure lnteraction On The Example Of Real Artery Bifurcation Of Random
Selected Patient, Technics - Mechanical Engineering, (2013), Vol.68, No. Special
edition, рр . 59-66, ISSN 0040-2 176, UDC 6 16. 154:532.54.

1.3.1 .2 Milan Blagojevic, Aleksandar Nikolic, Miroslav Zivkovic, Slobodan Savic,
lnterakcija solida i fluida na primeru realne geometrije arterij ske bifrukacije slucajno
izabranog pacijenta, Tehnika, (2013), Vol.68, No.3, рр. 459-465, ISSN 0040-2176,
Doi UDC: 62 (062. 2) (497 . 1).
1.3.2
1.3.2.1

Рад у научном часопису М53

Milan Blagojevic, Aleksandar Nikolic, Miroslav Zivkovic, Milorad Zivkovic, Goran
Stankovic, Апа Pavlovic, Role of Oscillatory Shear Index in Predicting the Occurrence
and Development of Plaque, Journal of the Serbian Society for Computational
Mechanics, (2013), Vol.7, No.2, рр. 29-37, ISSN 1820-6530.

1.3.2.2 Aleksandar Nikolic, Milan Blagojevic, Miroslav Zivkovic, Aleksandar Aleksic,
Slobodan Savic, Software technologies for the analysis of Ыооd flow in the human
body, lnternational Joumal of Industrial Engineering and Management (IЛЕМ) ,
(2012), Vol.3, No.2, рр. 99-104, ISSN 22 17-2661 , Doi UDK 616.1 :004.

1.4
1.4.1
1.4.1.1

Радови објављени у зборницима нау~11шх скупова национал ног з начаја М60
Саопштење са скупа национал ног значаја штампано у целини М63

Dragan Rakic, Aleksandar Nikolic, Dragan Cukanovic, РАК-Т interface for software
GID, YU INFO 2008, l 4th Conference on information and technology

4

communications, Kopaonik,
86-85525-03-2, (М63)

SerЬia,

2008, 09th - 12th March 2008,

рр.

91, ISBN 978-

1.4.1.2 Aleksandar Nikolic, Snezana Yulovic, Development of interface in GID for analysis
of contact proЫems in program Р AК/expli cit, YU INFO 201О, 16th Conference on
information and technology communications, Kopaonik, SerЬi a, 20 10, March, рр. 03
- 06 March, ISBN 978-86-85525-05-6, (М63)
1.4. 1.3 Milan Blagojevic, Aleksandar Nikolic, Miroslav Zivkovic, Prikaz polja strujanja
izracunatog rnke programom PAK-F и programu za post-procesiranje Paraview, Yu
Info 2012, konferencija о racunarskim naukama i informacionim tehnologijama,
Kopaonik, 2012, 29. 2. - 3. 3. 2012" рр. 76, (М63)
Магистарске и докторске тезе М70

1.5

Одбрањена докторска дисертација М71

1.5.1

1.5. 1.1 Александар

Никол ић, "Симулација ламинарног и турбулентног струјања на

реалном моделу артеријске бифуркације са стенозама", Докторска дисертација,

Факултет

24.12.2018.,

и нжењерских
број страна:

наука

205,

Универзитета

у

Крагујевцу,

Крагујевац,

Кључне речи : струјање флуида, турбуленција,

струјање крви, артерије, бифуркације, Ментор : др Мирослав Живковић, редовни
професор, Факултет инжењерских наука, Ун иверзитет у Крагујевцу.
Техничка решења М80

1.6

Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован ил и атестиран инструмент,

1.6.1

нова генска проба, микроорганизми (уз доказ) М85

1.6. 1.1

2
2.1
2.1.1

Miroslav Zivkovic, Milan Blagoj evic, Goran Stankovi6, Aleksandar Nikolic, Milorad
Zivkovic, Softver za brzo generisanje modela konacnih elemenata krvnih sudova STL2FEM, TR-71 /2012, Юinicki centar SrЬij e, Beograd, Кragujevac, 201 2,
http://fink.rs/sajt/Downloads/tehnicka resenj a/ТR- 71 -2012.pdf

ПРОЈЕКТИ И СТУДИЈЕ (УЧЕШЋЕ)
Уч е шће на прој ектима ресорно г Министарства:
Развој

софтвера

за

решавање

спрегнутих

мултифизичких

проблема,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије ТР32036,

2011 -20 19.

3

ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА

Члан Српског друштва за рачунску механику.
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4

АНГАЖОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ И ФОРМИРАЊУ НАУЧНИХ

КАДРОВА
Извођење вежби из предмета:

Механика

4.1

1,

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу од

20 14 до

2,

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу од

2011

3,

Факултет инжењерских наука Ун и верзитета у Крагујевцу од

2019 до

2015.
Механика

4.2

до

данас.

Механика

4.3

д анас.

Рачунарски алати, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу од

4.4

2008. ДО 2011 .
Техничко цртање са компјутерском графиком, Факултет инжењерских наука

4.5

Универзитета у Крагујевцу од

Модели рање и симулације, Факултет инжењерских наука У ниверзитета у

4.6

Крагујевцу од

5

2008. до 2014.

2008.

до

2014.

АНАЛИЗА ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА

У раду

1.1.1.1. приказано је истраживање и моделирање новог система за хлађење резних

алата

базирано

на

термоелектричног

термоелектричном

модула

коришћена је

модулу.

метода

За

моделирање

коначних

и

елемената.

симулацију

Развиј ени

математички модел је имплементиран у софтверски пакет ПАК-Т на основу кога су

добијени нумерички резултати. Резултати нумеричких симулација су упоређени са
експерименталним резултатима при чему је потврђено да развијени математички модел
успешно може да се користи за хлађење резних алата.

У раду

1.1.2.1

разматра се нелинеарно провођење топлоте кроз резервоар за превоз

течног алуминијума. Приказане су основне теориј ске поставке за проблем провођења
топлоте, почев од ј едначине баланса енергије узимајући у обзир почетне и граничне

услове проблема. Разматран је ЗД проблем провођења топлоте кроз зид резервоара где
су као специјални случајеви разматрани 2Д и 1Д проблеми провођења топлоте. Проблем
је решен коришћењем софтвера ПАК-Т и добијени су резултати за различите дебљине
з ида резервоара.

У раду

1.1 .2.2

приказан је утицај сми цај ног напона на појављивање плака у артеријским

бифуркацијама. Највећи проблем код овог феномема је да се смицајни напон не може

измерити физички . Нумеричке методе за одређивање смицајног напона овде долазе до
изражаја при чему се користе брзина и притисак флуида. Главни фокус рада ј е на
мултиблок концепту на основу кога је креирана мрежа коначних елемената артеријске
бифуркације за одабраног пацијента. За нумерички прорачун коришћена су два модела
артеријске бифуркације при чему ј е модел кој и даје боље резултате имплементиран у
софтвер

У раду

STL2FEM.
1. 1.2.3

се анализира улога сми цај ног напона и прогнозирање развоја плака на

рачвама (бифуркацијама) коронарних артерија. Развијена је нова техника компјутерског
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моделирања

за

потребе

брзих

кардиоваскуларних

хемодинамичких

симулација

узимајући у обзир интеракције између домена флуида (крв) и домена структуре
(артеријског зида). Генерисана су два нумеричка модела која представља посматране
поддомене бифуркације коронарне артерије случајно изабраног пацијента, коришћењем
мулти-слајсне компјутеризоване томографије (МСЦТ) коронарографиј е и ултразвучног
мерења брзине струјања крви. Симулација коронарног струјања је извршена коришћење
сопственог софтвера ПАК-ФС. Места где је ендотелијски смицајни напон мањи од

1.5 и

осцилујуци смицајни индекс веома мали (близак или једнак О) су склона развоју плака.
У нумеричком моделу је откривено да латерални зидови главне гране и латерални зидови

.

.

.

.

.

дистално од карине имаЈУ низак ендотелиЈСКИ смидаЈНИ напон што ЈС предуслов за развој

атеросклерозе на тим местима. Овај закључак је потврђен и ниским вредностима
осцилаторног смицајног индекса на истим местима.

У раду

1.2.1.1

развијен је интерфејс између програма за пре и пост процесирање

и

GiD

ПАК. Основне смернице за развоје интерфеј са дате су у раду са освртом на модул за
програм ПАК-С. Имплементирано је неколико типова коначних елемената као и више
материјалних

модела.

Развојем

интерфејса

GiD-ПAК добијен је моћни

алат

за

комплексне прорачуне у структурној анализи конструкција.
У раду

1.2.1.2 приказан је

FEAP.

Оригиналне

развој интерфејса за постпроцесирање између програма

подпрограми

корекцијама у програм

FEAP.

из

модула ПАК-С

су дограђени

са

GiD

и

потребним

Приказано је неколико бенчмарк примера којима је

валидирана функционалност интерфејса. Развојем

GiD-FEAP

интерфејса добијен је

моћан алат за структурну анализу конструкција.

У раду

је представљен развој кода за флуид-солид интеракцију. Укратко је

1.2. 1.3

описано креирање новог модула ПАК-ФС који користи меки приступ за спрезање
једначина. Резултати су приказани на примеру симуалције струјања крви кроз каротидну
бифуркацију случајно изабраног пацијента. Геометриј а каротидне артерије је добијена
са снимака ЦТ скенера. Модел коначних елемената веома тачно описује физички домен
артеријске бифуркације. Добијени нумерички резултати показују даје софтвер ПАК-ФС
веома добар алат за биомединске прорачуне.

У раду

1.2.1.4

описан је утицај мреже коначних елеманата каротидне бифуркације на

крајњи резултат напона смицања. Приказане су основне једначине струјања флуида које
су имплементиране у софтвер ПАК-Ф Експлицит. Геометрија каротидне артерије
добијена је на основу снимака са ЦТ скенера изабраног пацијента. Добијени резултати
показују утицај мреже коначних елемената на хемодинамич:ке карактеристике артеријске
бифуркације.
У

раду

1.2. 1.5

приказано је

провођење

топлоте

кроз

гредни

елемент

вагонске

конструкције која се користи за превоз врућих челичних ингота. Дате су основне
једначине провођења топлоте које се користе за прорачун путем методе коначних

елемената. Узимај ући у обзир почетне и гран ичне услове, нумерички резултати су
доб ијени софтвером ПАК Мултиф изикс. Резултати показују да је температура носећих

елемената конструкције нез натно повећана што не утиче на стабилност конструкције и
њено нормално функционисање.
У раду

1.2.1.6

је приказана платформа која омогућава визуализацију нумеричких

резултата струјања крви у каротидним артеријама на даљину. У ову сврху кори шћен је
солвер ПАК-Ф. Геометрија бифуркације каротидне артерије је добијен а са снимака ЦТ
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скенера случајно одабраног пацијента. Развијена платформа даје веома користан улаз
кардиолозима који практично са удаљење локације могу да добију резултате симулације
струј ања крви .

У раду

представљен је утицај окидача ДСЛР фотоапарата на тачност резултата

1.2.1.7

при фотограмметријском мерењу. Ове модерне методе представљају новину у контроли
квалитета проидзвода при реверзном инжењерству. Тачност методе ј е потврђена при
сваком мерењу при самосталној калибрацији . Временом карактеристике мерне опреме

се мењају, посебно окидач ДСЛР фотоапарата. Резултати показују да су грешке мерења
значајне и да број окидања фотоапарата утиче на крајњи резултат м ерења.
У раду

1.2.1.8 је

приказан утицај осцилаторног смицајног индекса (О СИ) на анализу и

предвиђање настанка плака у артеријским бифуркацијама. ОСИ представља временску
флуктуацију ниског и високог напона смицања. Е ндотелни смицајни напон је главни

фактор за настајање и прогресију плака у артеријама. Разматран је настанак плака на
главној грани каротидне артерије као и у бочним гранама. Алгоритам за рачунање ОСИ
индекса је имплементиран у софтвер ПАК-Ф.
У раду

1.2.1.9 представљене су две

методе за одређивање граничног слоја ДЕМ честица,

метода најмањег угла и метода најмањег одсупања угла. Пошто је ДЕМ безмрежна
метода, током прорачуна потребно је често одређивање скупа суседних честица и скупа
граничних честица што знатно успорава прорачун . Објашњена је примена слабих
периодичних граничних услова за ублажавање неправилности граничног слоја ДЕМ
честица и дати су резултати симулације понашања грануларног материјала у траци
смицања.

У раду

1.2.1.1 О приказана је

примена мултиблок приступа за генерисање псеудо-честица

у СПХ методи. За тачност и брзину прорачуна потребно је да СПХ честице буду исте
величине

и

правилно распоређене.

У

случају

анализе проблема у

биомеханици,

анализирана тела могу бити јако неправилног облика, паје у том случају најпрактичније
поделити анализирано тело на више делова и те делове дискретизовати СПХ псеудо
честицама.

У раду

1.2.1.11

приказана је анализа турбулентног струјања користећи двоједначински

турбулентни модел к-омега. Предности овог модела су да може да рачуна турбулентне
вредности у вискозном подслој у. Примењен а је имплицитна интеграција једначина на

основу којих се рачуна брзина флуида, кинетичка енергиј а турбуленције и дисипациј а
кинетичке енергије турбуленције. Ове вредн ости се рачунај у у сваком чвору коначног
елемента за сваки корак инкрементално итеративног поступка. Турбулентни модел ј е

верификован на примеру струјања у каналу са степеником.
У раду

1.3 .1 .1 приказане

су процедуре и алати који су развиј ени за симулацију флуид

солид интеракције на примеру каротидне бифуркациј е случајно изабраног пацијента.
Волуметријски модел каротидне артериј е је добијен н а основу снимака са ЦТ скенера.
Приказани

нумерички

резултати

показују

да

је

развијена

методологија

доста

флексибилна за истраживања у б и омедицинском ин жењерингу.

У раду

1.3. 1.2

су презентоване развијене процедуре и алати за симулацију интеракције

флуида и структуре на примеру реалне геометрије каротидне артеријске бифуркације
случајно одабраног пациј ента. Модел коначних елемената верно описује сложену
геометрију домена. Захваљујући јасној представи феноменима који се јављају при
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струјању

крви

кроз

бифуркације

каротидне артерије, кардиолози

доносе

одлуку

онеопходности интервенције.

У раду

су приказане теоријске основе и резултати прорачуна протока крви у

1.3.2.1

бифуркацијi коронарне артерије, при чему је нагласак стављен на анализу појаве плака
на основу осцилаторног смицајног индекса (ОСИ). Постоје комплексни хемодинамски

услови у овим областима где локални проток флуида диктира појаву и развој плака.
Алгоритам за израчунавање ОСИ индекса уграђен је у софтвер ПАК-Ф, а резултати су
записани у ФЕМАП неутралном и
У раду

1.3.2.2

Paraview

ВТК формату.

је представљен преглед софтверских технологија које се користе у

проучавању протока крви у људском организму. Приказане су основне једначине
струјања флуида које су имплентиране у програм ПАК-Ф. Симулација струјања крви
кроз каротидну бифуркацију је урађена у софтверу ПАК-Ф и Комсол Мултифизикс.

Представљени нумерички резултати показују да развијени софтвер ПАК-Ф добро
одговара резултатима из Комсол Мултифизикс.

У раду

1.4.1.1 је приказан ПАК-Т интерфејс за софтвер ГИД који представља везу између

програма за пре и пост процесирање ГИД и програма за прорачун провођења топлоте
ПАК-Т. У раду су дате основне смернице за израду интерфејса између ова два софтвера.
Развојем

ГИД-ПАК-Т

интерфејса

добијамо

комплетан

програмски

пакет

за

претпроцесирање, анализу и постпроцесирање добијених резултата.
У раду

1.4.1.2

приказан је ГИД-ПАК Екплицит интерфејс између програма за пре и

постпроцесирање ГиД и програма за експлицитну нелинеарну динамичку анализу ПАК

Екплидит. У раду су дате основне смернице за израду интерфејса између ова два

софтвера са посебним нагласком на решавање контактних проблема. У програму ПАК
Екплицит је имплементиран већи број различитих типова коначних елемената. Развојем
ГиД-ПАК

Експлицит

интерфејса

добијамо

комплетан

програмски

пакет за препроцесирање, анализу и постпроцесирање добијених резултата.
У раду

1.4.1.3

су дате основне једначине струјања вискозног нестишљивог флуида

имплементираних у програму ПАК-Ф.

Програм ПАК-Ф одређује брзину флуида,

притисак флуида и смицајни напон на зиду. Ови резултати
програму

Paraview.

се пост-процесирају у

Између ова два програма је направљен интерфејс који омогућава

прослеђивање резултата прорачуна. Приказ поља струјања приказан је на примеру
бифуркације каротидне артерије.
Суштински допринос докторске дисертације

1.5.1.1

су развијени турбулентни модели

k- w и ЛЕС који су применом методе коначних елемената додати у програм ПАК-Ф. За
оба приступа коришћен је инкрементално-итеративни приступ за прорачун основних

физичких величина као што су брзина, притисак, смицајни напон на зиду, струјнице.
Прво су имплементиране Рејнолдсове једначине путем методе коначних елемената, а
након тога и турбулентни модели

k-

с,

k- w

и ЛЕС. Описан је детаљно инкрементално

итеративни поступак за турбулентне моделе

k-

с

и

једначине директно програмиране у софтверски код.

k - w након

чега су моделске

Резултати су упоређен и са

основним бенчмарк прим ери ма за турбулентно струјање. Класичан бенчмарк пример,

струјање флуида преко степеника

(Backward facing step),

је креиран за 2Д и ЗД

симулацију струјања фл уида. Оба случаја су симулирана коришћењем

k - w и ЛЕС

турбулентног модела. У зависности од густине мреже коначних елемената добијени су и

различити резултати. Резултати симулације струјања преко степеника се добро поклапају
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са експерименталним подацима преузетим из литературе као и са софтвером Ansys Fluent

Rl 5.0.

Приказана је укратко и развијена методологија за брзо генерисање мреже

коначних елемената артеријских бифуркација. У ту сврху коришћен ј е домаћи софтвер
техничко решење СТЛ2ФЕМ, развијен у Лабораторији за инжењерски софтвер на
Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.

На основу добијених

резултата може се закључити да је оваква методологија користан алат који може дати

з начајне

почетне

информације

кардиолози ма.

Захваљујући

јасној

представи

о

феноменима који се појављују при струјању крви кроз артеријске бифуркације, они
доносе одлуку да ли је и у ком тренутку потребна интервенција.
У техничком решењу

1.6.1. 1

приказан је софтвер који се односи на брзо генерисање

модела коначних елемената за комплексне геометријске моделе крвних судова. На

основу волуметријских модела (добијених на бази снимака са ЦТ скенера или магнетне
резонанце), софтвер генерише мрежу коначних елеманата која се састоји од ЗД
осмочворних

коначних

елемената.

Комерцијални

софтвери

за генерисање

модела

коначних елемената углавном су намењени за генерисање мрежа на осн ову правилних

геометријских ентитета који дефинишу посматрани домен. Стога, они нису погодни за
генерисање мреже на анатомским структурама, посебно кад треба да се генеришу ЗД

осмочворни коначни елементи. Развијено техничко решење омогућава брзо генерисање
модела коначних елемената за конкретне пацијенте, па резултати анализе струјања крви
кроз крвне судове могу да буду део здравственог досиј еа посматраних пацијената на
основу кога лекари могу донети релевантне одлуке о начину лечења или одговарајућим
интервенциЈама.
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4. Marko Topalovi6, Milan Blagoj evi6, Aleksandar Nikolic, Miroslav Zivkovi6 and
Nenad Fil ipovi6, Application of Smoothed Particle Hydrodynamics in Ыomechanics :
advanced procedure for discretization of complex Ыological shapes into pseudo-

10

.
particles, l 5th Intemational Conference on Bioinformatics & Bioengineering
2015), Belgrade, 2015, 02-04.11 , рр . 45.
[Web of Science/Scopus (0/1))

(ВIВЕ

Рад у научном часопису МSЗ

5. Milan Blagojevic, Aleksandar Nikolic, Miroslav Zivkovic, Milorad Zivkovic, Goran
Stankovic, Ana Pavlovic, Role of Oscillatory Shear Index in Predicting the Occuпence
and Development of Plaque, Joumal of the Serbian Society for Computational
Mechanics, (2013), Vol.7, No.2, рр. 29-37.
[Web of Science/Scopus (0/1))

7

ОЦЕНА КОМИСИЈЕ О НАУЧНОМ ДОПРИНОСУ КАНДИДАТА
СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ
На основу анализе целокупног научноистраживачког рада др Александра Николића,

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 избор у звање научни
сарад ник .

Др Александар Николић ј е током година исказао висок ниво самосталности при
чему треба истаћи чињеницу даје објавио један самосталан рад и даје главни аутор на

7

радова.

Др Александар

Николић је

својим

досадашњим

радом

показао да

поседује

компетентност, креативност и стручност за научноистраживачки рад. Комисија истиче
да је у току свог научноистраживачког рада посебан допринос дао:

•

развијању турбулентних модела

k-

(1)

и ЛЕС који су применом методе коначних

елемената додати у програм ПАК-Ф,

•

развијању концепта зидних функција које се користе при формулацији турбулентних
модела.

•

анализи

струјања

крви

у

артеријским

бифуркацијама

на реалним

моделима

артеријских бифуркација од случај но изабраних пацијената,

•

развијању методологије за брзо одлучивање која на основу домаћег софтвера
СТЛ2ФЕМ одређује да ли је потребна хирушка интервенциј а.

11

8

ВРЕДНОСТ ИНДИКАТОРА НАУЧНЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ
(Према Правил нику о поступку и начину вред новања и
квантитативном исказивању на у чноистраживачких резултата

истраживача, Сл. гласник РС

24/2016, 21/2017 и 38/2017)

ПРИКАЗ УКУПНОГ БРОЈА БОДОВА У СВАКОЈ ГРУПИ
Укуnно

Врста резултата

Број радова

Вредност

М22

1

5

5

М23

3

мзз

3
11

1

9
11

М52

2

1.5

3

М53

2

1

2

М63

3

0.5

1.5

М71

1

6

6

М85

1

2

У куп но остварених бодова

24

2
-

9

бодова

39.5

МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ ЗАХТЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ
ПОЈЕДИНАЧНИХ НАУЧНИХ ЗВАЊА ОДНОСНО ЗА РЕИЗБОР
У НАУЧНО ЗВАЊЕ

Бодови из категорије М70 се узимају у обзир само за избор у научно звање научни

сарадник
За техничко-технолошке и биотехничке науке

Диференцијални
!УСЛОВ

- ОД првог

избора у претходно

звање до избора у

Потребно је да кандидат има најмање ХХ

поена, који треба да припадају следећим
к атегоријам а:

з вање

Неопходно

Остварено

ХХ=
Науч ни са радник

Укупно

16

39.5

9

27

5

14

М 1 О+М2о+МЗ 1 +М32+МЗЗ+

Обавезни ( !)

М41 +М42+М5 1 +М8о+М90+

МЈОО

Обавезни

(2)

М21 +М22+М23

12

Ј

•

ЗАКЉУЧАК
Научноистраживачка делатност др Александра Николића, обухватала је следеће
области: развој турбулентних модела

k - ш и ЛЕС који су применом методе коначних

елемената додати у програм ПАК-Ф, развој концепта зидних функција кој е се користе

при

формулацији

турбулентних

модела,

анализа

струјања

крви

у

артеријским

бифуркацијама на реалним моделима артеријских бифуркација пацијената.
У оквиру свог научноистраживачког рада, др Александар Николић ј е учествовао

у реализацији националног пројекта ресорног министарства ТР32036. Објавио је већи
број научно-стручних радова у водећим међународним и домаћим часописима са
рецензијом , као и на бројним научним скуповима у земљи и иностранству, чиме је
потврдио своју високу научно-стручну компетентност.

На основу детаљне анализе досадашњег рада и резултата које је постигао у
претходном периоду до данас, чланови Комисиј е за избор сматрају да др Александар
Николић испуњава све услове по критеријумима за стицање научних з вања и предлаже
Наставно-научном

већу

Факултета

инжењерских наука

у

Крагујевцу

да

изабере

именованог у звање научни сарадник.

У Крагујевцу

18.03.2019.

КОМИСИЈА:

1.
Др Мирослав Живковић, ред. проф. , Факултет инжењерских
наука, Универзитет у Крагујевцу
Уже научне области: Примењена механика, примењена

информатика и рачунарско инжењерство

2.
Др Владимир П. Миловановић, доцент,
наука, Универз итет у Крагујевцу

Ужа научна област: Експериментална механика

3.
Др Миљан Милошевић , ванр. проф " Универзитет
Метрополитан , Бео град
Ужа научна област: Рачунарске науке
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5.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА УНИВЕЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА

1. Општи

подаци о кандидату

Име и презиме: Александар Николић

Година рођења:

ЈМБГ:

1983.
1608983720015

Назив институције у којој је кандидат запослен: Факултет инжењерских наука
Универзитета у Крагујевцу

Дипломирао:

2007.

године на Машинском факултету Универзитета у Крагујевцу

Маrистрирао-

Докторирао:

2018. године

на Факултету инжењерских наука Универзитета у

Крагујевцу

Постојеће научно звање: Виши стручни сарадник
Научно звање које се тражи: Научни сарадник

Област науке у кој ој се тражи з вање: Техничко-технолошке науке
Грана науке у кој ој се тражи звање : Рачунарство и информатика
Научна дисциплина у којој се тражи звање: Примењена информатика и
Рачунарско инжењерство

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

11. Датум

избора-реизбора у научно звање :

Истраживач сарадник:

2 1.05.2009 (одлука број 01- 11172 1-13)
Истраживач сарадник: 22.03.2012 (одлука број 01- 11761-20)
Виши стручн и сарадник: 28.04.20 16 (одлука број 01- 1/1405-7)

111.

Научно-истраживачки резултати (прилог

1. Монографије,

1 и 2 правилника):

монографске студије, тематски зборници , лексикографске и

картографске

публикације међународног значаја (уз доношење на увид)
број

вредност

(MlO):

укупно

Ml 1=
М1 2 =
М13 =

М14 =
М15

=

М16 =
М17 =

М18 =

1

2.

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

вредност

укупно

1
3

5

5

3

9

М21 =
М22 =

М23 =
М24 =

М25 =
М26 =
М27 =

М28 =

3.

Зборници са међународних научних скупова (МЗО):
број

МЗl

вредност

укупно

=

М32 =

мзз

=

11

11

М34 =
М35 =

МЗб =

4.

Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске

публикације национаmюг значаја; научни преводи и критичка издања грађе,
библиографске публикације (М40):
број
М41

вредност

укупно

=

М42 =

М43 =

М44 =
М45 =
М46 =

М47 =
М48 =

М49 =

5.

Часописи националног значаја (М50):
број

вредност

2
2

1,5
1

укупно

М51 =

М52 =
М53

=

3

2

М54 =
М55 =

М56 =

6.

Зборници скупова националног з начаја (МбО):
број

М61

вредност

укупно

=

М62 =

2

.•

МбЗ =

3

0.5

1.5

Мб4 =
М65 =
Мбб =

7.

Магистарске и докторске тезе (М70):

М71 =

број

вредност

укупно

1

6

6

М72 =

8.

Техничка и развојна решења (М80)
број

вредност

укупно

М81 =

М82 =

М83 =
М84 =
М85 =

1

2

2

М86 =

9.

Патенти , ауторске изложбе, тестови (М90):
број

М9 1

вредност

укупно

=

М92 =
М93

=

М94 =
М95 =
М96 =

М97 =
М98 =
М99 =

1О.

Изведена дела, награде, студије, изложбе, .... М l ОО
број

вредност

укупно

MlOl =
11.

креирања и анализа ефеката јавних политика
број

вредност

Ml 20
укупно

М121 =

3

-·
МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ ЗАХТЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ
ПОЈЕДИНАЧНИХ НА УЧ НИХ ЗВАЊА

Бодови из категорије М70 се узимају у обзир

ccuwo за

избор у научно звање научни

сарадник
за

б иотехничке

техничко-те х нол ошке и

Диференциј алии
услов

нау ке

Потребно је да кандидат и ма нај мање ХХ

- од п р вог

поена, који треба да припадај у следећим

избора у претходно

категоријама:

!Звање до избора у
13вање

Неопходно

Оства рено

ХХ=
Научни сарадник

Обавезни

( 1)

Обавезни

(2)

IV.

Укуп но
М l о+М2о+МЗ 1+М32+МЗЗ+М4 1
ft-M42+M5 I +М8о+М9о+М 1 ОО
М2 1 +М22+М23

16

39.5

9

27

5
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Квал итативна оцена научног доприноса (прилог

1.

1.

правилника):

Показатељ и успеха у 11аучном раду:

(Награде

и

признања

за

научни

рад

додељене

од

стране

и нституциј а и друштава; уводна предавања на научним

релевантних

научни х

ко нферен циј ама и друга

предавања по позиву; чланства у одборима међ ун ародних научних конференција;
qланства у одбори ма научних друштава; qлан ства у уређивачким одборима часопи са,

уређ ивање монографија, рецензије н аучних радова и пројеката)
Кандидат је члан Српског друштва за рачунску механику.

2.

А нгаЈ1сова11осту развоју услова за 11аучии рад, образовању и формирању
науч 11ихкадрова:

(Допринос развоју науке у земљи; менторство при изради мастер, магистарских и
докторских

радова,

руковођење

специјалистичким

радовима;

педагошки

рад;

међународна сарадња; организација научних скуп ова)

2. 1 Извођење

вежби из предмета:

Механика

до

1, Факултет

и нжењерских наука У ниверз итета у Крагујевцу од

201 4

2,

Факултет инжењерских н аука Универзитета у Крагујевцу од

2011

3,

Факултет инжењерских н аука Универзитета у Крагујевцу од

20 19

2015.

Механика
до данас.

Механ ика
до данас.

Рач ун арски алати , Факултет инжењерс ки х наука Ун иверзитета у Крагуј е вцу од

2008.

ДО

20 11 .

Техничко цртање са компјутерском графи ком , Факултет ин жењерски х наука
Универзитета у Крагујевцу од

2008.

до

20 14.

4

.•

Моделирање и си мул ац иј е, Факултет инжењерских н аука Ун иверзитета у

Крагујевцу од

3.

2008. до 20 14.

Организација 11ауч1tог рада:

(Руковођ ење п рој екти ма, потпрој ектима и задаци ма; технолошки пројекти, патенти ,

иновациј е

и

резултати

примењен и

у

пракси ;

руково ђење

научним

и

стручним

друштвима ; зн ачај не акти вности у ком исијама и телима м инистарства надлежног за
послове науке и технолошког развоја и другим телим а везаних за научну делатност;

руковођење научним институцијама).
Учешће на прој ектима ресорног министарства:

3.1

Тех нолошки прој екат Министарства просвете, науке и технолош ког развој а
Републике Србије: Развој софтвера за ре шавање спрегнутих мултифиз ичких

проблема, ТР32036 ,

2011-2019.

Прототип , но ва метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, нова

3.2

генска проба, микроорган изм и М 8 5:

3.2. 1 Miroslav Zivkovic, Milan Blagojevic, Goran Stankovic, AJeksandar Nikolic, Milorad
Zivkovic, Softver za brzo generisanj e modela konacnih elemenata k:rvnili sudova STL2FEM, TR-7 1/20 12, Кlinicki centar Srbije, Beograd, Кragujevac, 2012,
http://fink.rs/sajt/Downloads/tehnicka resenj a/ТR-7 1 -201 2 .pdf

4.

Квалитет научних резултата:

(Утицај ност; парам етр и квалитета часопи са и п оз итивна цитираност кандидатових
радова; ефективни број радова и број радова норм иран на ос н ову број а коаутора; степен
самосталности и степен учешћа у реализацији радова у н аучним центрима у земљи и
иностранству; допринос кандидата реализациј и коауторских радова; значај радова)

4.1 Цитираност обј ављених радова
Рад у међун ародном часопису М23

1. Miroslav Zivkovic, Aleksandar Nikolic, Radovan Slavkovic, Fatiшa Zivic, Non-linear
transient heat conduction ana\ysis of insulation wall of tank for transportation of liq uid
aluшinuш, Thermal Science, (2010), Vol. 14, No. Suppl., рр. S299-S3 12.
[Web of Science/Scopus (4/3))
2. Milan Blagoj evic, Aleksandar Nikolic, Milorad Zivkovic, Miroslav Zivkovic, Goran
Stankovic, Influence of Ы ocks' topologies on endothelial shear stress observed in CFD
analysis of artery Ьifurcat ioп , Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol.1 5, No .1 , рр .
97- 104.
[Web of Science/Scopus (5/7)]
3. Milan Blagoj evic, Aleksandaг Nikolic, Mi lorad Zivkovic, Miroslav Zivkovic, Goraл
Stankovic, Iпfl.ueпce of Ы ocks ' topologies оп eпd othel i a l shear stress observed in CFD
analysis of arter·y Ьifurca ti on , Acta of B i oengi neeгiпg алd Biomechanics, (2013), Vol.15,
No. 1, рр . 97-104.
[Web of Science/Scopus (6/7))

5

-·
Саопштење са међународног скупа штампано у целини М33

4. Marko Topalovic, Milan Blagojevic, Aleksandar Nikolic, Miroslav Zivkovic and Nenad
Filipovic, Application of Smoothed Particle Hydrodynarnics in Ьiomechanics: advanced
procedure for discretization of complex Ьiological shapes into pseudo-particles, l 5th
Intemational Conference оп Bioinforrnatics & Bioengineering (ВIВЕ 20 15), Belgrade,
20 15, 02-04.11 , рр . 45.
[Web of Science/Scopus (0/1)]
Рад у научном часопису М53

5. Milan Blagojevic, Aleksandar Nikolic, Miroslav Zivkovic, Milorad Zivkovic, Goran
Stankovic, Ana Pavlovic, Role of Oscillatory Shear Index in Predicting the Occurrence and
Development of Plaque, Journal of the SerЬian Society for Computational Mechanics,
(20 13), Vol.7, No.2, рр. 29-37.
[Web of Science/Scopus (0/1)]
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4.2 Анализа и

значај објављених радова:

На основу континуираног објављивања радова у домаћим и међународним научним
часописима, продукције саопштења и публиковања радова на домаћим и међународним
научним скуповима и учествовању у реализацији техничких решења, може се закључити

да научни резултати и квалитет стручног рада кандидата др Александра Николића имају
значајан утицај. То потврђују и научни радови објављени у међународним часописима и
то:

1 рад

у истакнутом међународном часопису (М22,

25/55, 2014, IF 1.222) и 3 рада у
међународном часопису (М23, 36/51 , 20 14, IF 0.706), (М23, 57/76, 2013, IF 0.979), (М23,
1411154, 2014, IF 0.292). Кандидат је објавио укупно 24 рада . Од тог броја само два М33
рада је потребно нормирати на основу Правилника о поступку, начину вредновања и
квантитативном

исказивању

научноистраживачких

резултата

истраживача.

Поред

знатног доприноса којије кандидат дао у реализацији коауторских радова, у досадашњем

раду кандидат је исказао и висок ниво самосталности, при чему треба истаћи чињеницу
да је објавио један самосталан рад и да је главни аутор на
прегледа

научних

радова

др

Александра

7 радова.

Николића

Из детаљно изнетог

види

се

значајна

мултидисциnлинарна активност у научно-истраживачком раду кандидата. Кандидат се
бавио развојем турбулентних модела

k- w

и ЛЕС који су применом методе коначних

елемената додати у програм ПАК-Ф , развојем концепта зидних функција које се користе

при

формулацији

турбулентних

модела,

анализом

струјања крви

у артеријским

бифуркацијама на реалним моделима артеријских бифуркација. Највећи број објављених
радова кандидата за тему има примену методе коначних елемената з а решавање реалних

инжењерских проблема.
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V.

Оцена комисије о научном доприносу кандидата са образложењем:

У свом досадашњем раду кандидат др Александар Николић је показао да поседује
високе стручне квалитете из области на коју се захтев односи. Склоност и способност за
научни рад доказао је радовима објављеним у међународним и домаћим научним
часописима, међународним и домаћим конференцијама. Способност практичне примене
стечених знања потврђена је учешћем кандидата у реализацији једног софтверског
техничког решења, као и објављивањем радова који приказују примену нумеричких
метода у решавању реалних инжењерских порблема.

Учешћем у настави на више предмета и кроз рад са студентима, кандидат даје
континуирани доприн ос образовању и формирању научних кадрова и потврђује свој е
наставне и педаго шке квалитете .

На основу документације коју је кандидат приложио и целовитом анализом научног
доприноса кандидата др Александра Николића по критеријумима који су прописани
Законом о

научно-истраживачкој

делатности и

Правилником о поступку, начину

вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Комисија
констатује да су испуњени сви критеријуми и са задовољством предлаже да се др
Александар Николић изабере у научно звање научни сарадник.

У Крагујевцу

18.03.2019.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:

Др

Мирослав

инжењерских
Уже

научне

Живковић,
наука,

ред.

проф"

Универзитет

области:

Факултет

у

Крагујевцу

Примењена

механика,

примењена информатика и рачунарско инжењерство
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