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1. Извештај о раду ДТС-а у периоду од задње Скупштине до данашње 
 

1.1.ТРИБИНЕ  

 

Друштво термичара Србије је у периоду од 2018.-2019. године организовало 2 стручне трибине. 

Трибине су одржане на Машинском факултету у Београду. Обавештавање чланова Друштва и свих 

заинтересованих обављено је преко огласа који је штампан у дневном часопису Политика и 

електронским позивањем према бази чалнова Друштва.  

 

Трибина бр. 32 – Трибина Катедре за моторна возила Машинског факултета 

Трибина је организована са циљем да се стручна јавност упозна са активностима и резултатима 

научно-истраживачког рада Катедре за моторна возила Машинског факултета кроз следеће 

презентације: 

 проф. др Владимир Поповић: Транспорт и одрживи развој 

 проф. др Иван Благојевић:  Алтернативни погони возила  

 проф. др Саша Митић: Возила на крају животног века. 

 

Трибина бр. 33 – Гост трибине проф. др Душан Гвозденац 

Трибина је организована са циљем да се прикажу значај, изазови и начини остваривања енергетске 

ефикасности. Тема значајна за енергетски сектор сваке земље и за израду стратегија енергетике била 

је предмет предавања које је одржао проф. др Душан Гвозденац под називом “Енергетска ефикасност 

до 2050. године”. 
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Tribina posvećena specijalnom izdanju časopisa Thermal Science 

  

Na Mašinskom fakultetu u Nišu, 13.12.2018. godine, sa početkom u 13 časova održana je svečanost povodom 

izdanja specijalnog broja časopisa Thermal Science, sa odabranim radovima sa 18. Simpozijuma termičara, 

SIMTERM 2017. 

  

Svečanosti su pored velikog broja autora i gostiju prisustvovali i profesor dr Milan Radovanović, predsednik 

Društva termičara Srbije i dr Vukman Bakić, glavni urednik časopisa Thermal Science. 

  

Goste su pozdravili najpre prof. dr Nenad Pavlović, dekan Mašinskog fakulteta u Nišu, u ime fakulteta 

domaćina i prof. dr Vlastimir Nikolić, prorektor, u ime Univerziteta u Nišu, ističući značaj saradnje Mašinskog 

fakulteta Univerziteta u Nišu i Društva termičara Srbije. 

  

Prof. dr Milan Radovanović, predsednik Društva termičara Srbije, obratio se skupu, podsećajući na istoriju 

saradnje i početke zajedničke organizacije Simpozijuma termičara Srbije, te izrazio zadovoljstvo do sada 

postignutim rezultatima.  

 

dr Vukman Bakić, glavni urednik časopisa Thermal Science ukazao je zatim na napredak koji je časopis 

Thermal Science ostvario u međunarodnim okvirima u protekloj godini, te je ukazao na izazove i probleme sa 

kojima se suočava izdavanje ovog prestižnog časopisa.  

Gostujući urednici specijalnog broja časopisa Thermal Science prof. dr Mladen Stojiljković i prof. dr Mirjana 

Laković-Paunović takođe su pozdravili skup, i uz osvrt na dosada postignute rezultate, najavili održavanje 

konferencije SIMTERM 2019, u Sokobanji, u periodu 22. do 27. oktobra 2019. godine, te pozvali prisutne na 

i nadalje uzmu aktivno učešće u pripremi i realizaciji Simpozijuma termičara.  

 

Nakon uvodne reči prikazani su radovi objavljeni u ovom broju časopisa Thermal Science, grupisani u četiri 

oblasti, a izložili su ih:  

– dr Marko Ignjatović,  

– dr Marko Mančić  

– Milena Rajić  

– Miloš Kocić  

 

Od 120 naučnih radova izloženih na skupu SIMTERM 2017, 27 je publikovano u ovom specijalnom izdanju 

časopisa Thermal Science. Pored autora sa Univerziteta u Nišu i Beogradu, publikovani su i radovi autora iz 

Bugarske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Rumunije, Rusije i Turske. Izabrani radovi su ponovno 

recenzirani u skladu sa visokim standardima časopisa Thermal Science. Radovi publikovani u ovom broju 

obuhvataju široki spektar oblasti i tretiraju aktuelnu, savremenu problematiku iz različitih naučnih disciplina.  

Gostujući urednici  

Prof. dr Mladen Stojiljković, Mašinski fakultet Univerzitet u Nišu  

Prof. dr Mirjana Laković-Paunović, Mašinski fakultet Univerzitet u Nišu  

 

Galeriju fotografija možete pogledati na linku  

http://160.99.21.1/owncloud/index.php/s/9uw3NuFgHwRP4rP 

 

 1.2 СКУПОВИ 

  

1.2.1 ТОПС 2018 

Стручно-научна конференција ТОПС 2018 одржана је 18.05.2018. године на Златибору, а у сарадњи 

Пословног Удружења „Топлане Србије“ и Друштва термичара Србије. Иницијатива за одржавање овог 

тематског скупа, који ће се бавити проблемима и решењима у производњи, дистрибуцији и снабдевању 

топлотном енергијом у системим адаљинског грејања у Републици Србији, потекла је на основу 

дугогодишњег заједничког рада људи из привреде и науке, тако да је препозната потреба за даљим 

http://160.99.21.1/owncloud/index.php/s/9uw3NuFgHwRP4rP
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ближим повезивањем ова два сектора. Како је рок за одржавање ове конференције био веома кратак, 

прва конференција је организована са циљаним темама и избором предавача по позиву. 

Циљ конференције је био презентовање досадашњег рада на унапређењу свих кључних техничких, 

економско-финансијских и еколошких сегмената система даљинског грејања, указивање на проблеме, 

као и на примере добре праксе. Било је предвиђено 8 радова, од којих је презентовано 7, без учешћа 

Данијеле Божанић. Радови су презентовани у две сесије, а након сваке сесије је отворена дискусија 

између предавача и учесника. Сви радови су штампани у целини у зборнику радова са конференције. 

На сесијама је присуствовало око стотину учесника из 26 топлана и  4 придружена члана Пословног 

Удружења „Топлане Србије“. Већина питања била је усмерена на проблеме у финансирању пројеката 

унапређења енергетске ефикасности крајњих купаца, као и на регулативу, која уређује ову област. 

Поменут је и извештај ДРИ, а везан за финансирање грађевинских мера енергетске ефикасности у коме 

је наведено да се чланом 12. Закона о становању прописано је да власници стамбене зграде, станова и 

других посебних делова зграде обезбеђују одржавање зграде, на основу ревизије презентоване 

документације утврђено је да је градови и општине не могу вршити  субвенције за извођење радова на 

обнови уличних фасада  на зградама у приватном власништву без правног основа, што је супротно 

члану 56. став 4. Закона о буџетском систему. 

Такође, поједина питања учесника била су оријентисана ка постигнутим резултатима у примени 

појединихунапређења система из примера добре праксе. Дискусија је ишла и у правцу примене 

тарифних система наплате трошкова грејања. 

Сумирани закључци, након одржавања конференције, недвосмислено указују на успех ТОПС 2018, 

пре свега због велике заинтересованости учесника да активно учествују у дијалогу и стреме решавању 

појединих проблема. Један од кључних закључака је и то да је неопходно организовати конференцију 

са позивом свим заинтересованим странама да доставе своје радове из ове области. 

 

ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

1. Милош Бањац, помоћник министра, Министарство рударства и енергетике – Топлане  као 

обвезници Система енергетског менаџмента 

2. Давор Андрашић, топлана Суботица - Ефикасност у управљању производњом топлотне 

енергије 

3. Владимир Стевановић, Машински факултет Београд – Ефикасност транспорта топлоте у 

системима даљинског грејања 

4. Милан Ристановић, Машински факултет Београд, Зоран Божанић, топлана “Котеж” – 

Примена обновљивог извора енергије сунца за добијање топлоте за припрему санитарне топле 

воде у систему даљинског снабдевања 

5. Милан Ристановић, Маја Тодоровић, Машински факултет Београд – Ефикасно коришћење 

топлотне енергије у интелигентним зградама 

6. Мирјана Лаковић, Машински факултет Ниш – Енергетска ефикасност објеката крајњих 

корисника топлотне енергије у системима даљинског грејања 

7. Данијела Божанић, шеф Одсека за климатске промене, Министарство заштите животне 

средине – Утицај области климатских промена на рад система даљинског грејања 

8. Дејан Стојановић, ПУ Топлане Србије – Примена  методологије за одређивање цене 

снабдевања крајњег купца топлотном енергијом 

 

1.2.2 Еnergy Day Serbia (Дан енергије Србија)   

У организацији Друштва термичара Србије и Енергопројект Ентела, по осми пут, обележен је Дан 

енергије Србија 8. јуна 2018. године. Ова манифестација организована је у оквиру Европске недеље 
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одрживог енергетског развоја и тематски је била посвећена обезбеђивању чистих видова енергије. На 

отварању, скуп су поздравили представници организатора Младен Симовић, директор Енергопројект 

Ентела и проф. др Милан Радовановић, председник ДТС. Учесницима скупа обратили су се 

поздравним говорима високи представници Делегације ЕУ у Србији, Министарства заштите животне 

средине и Министарства рударства и енергетике. 

Скуп је био подељен у две сесије: прва сесија са предвањима по позиву и друга сесија као панел 

дискусија. 

Прва сесија је била посвећена теми Транзицијама до чисте енергије. У тој сесији су учествовали 

предавачи по позиву: 

 Глиго Вуковић, канцеларија Делегације ЕУ у Србији 

 Матеј Гасперич, експерт на Пројекту “Стратегија климатских промена са акционим планом”  

 Милош Бањац, помоћника министра, Министарство рударства и енергетике Републике Србије 

 проф. Др Драган Ђуричин, Универзитет у Београду – Економски факултет 

 проф. др Слободан Вукосавић, дописни члан САНУ. 

Панел дискусија је била посвећена Изазовима транзиција до чисте енергије. Модератор је била 

Драгослава Стојиљковић, а панелисти су били: 

 проф. др Дејан Ивезић, Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет 

 проф. др Александар Јововић, Универзитет у Београду – Машински факултет 

 Љубо Маћић – Економски институт 

 Драган Влаисављевић, извршни директор за послове трговине електричном енергијом ЈП 

“Електропривреда Србије” 

 др Миодраг Месаровић, генерални секретар Српског комитета Светског савета за енергију 

(WEC). 

Панелисти су својим уводним излагањима и одговорима на питања модератора, дефинисали 

најзначајније теме и питања за дискусију.  

У оквиру обележавања Дана енергије Србије, Друштво термичара Србије је традиционално 

организовало конкурс за доделу награде за најбољи мастер рад из области енергетске ефикасности и 

обновљивих извора енергије који је одбрањен у претходном периоду (период између одржавања 

манифестације) на универзитетима у Србији (Машински, Електротехнички, Грађевински факултет или 

неки други факултет). Награду за најбољи мастер рад добио је Немања Мијатовић за мастер рад под 

називом “ Техно-економска анализа производње електричне енергије помоћу соларних фотонапонских 

ћелија”, Универзитет у Београду - Машински факултет, под менторством проф. др Никола Дондур. 

 

Програм скупа, презентације, закључци и фотографије могу се наћи на сајту Друштва термичара 

Србије.  

 

Видео прилог о Дану енергије Србија, који је припремио Енергопројект Ентел, доступан је на адрси:  

https://youtu.be/j1O7AIs38Ww 

 

1.2.3 8. Међународнa конференцијa POWER PLANTS/ ЕЛЕКТРАНЕ 2018 

  

Друштво термичара Србије у сарадњи са Јавним предузећем „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, 

под покровитељством:  

 Министарства рударства и енергетике Републике Србије,  

 Министраства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и  

 Министраства заштите животне средине Републике Србије и  

 ЈП Електропривреда Србије,  

 

је успешно организовало седам међународних научно-стручних скупова: POWER 

PLANTS/ЕЛЕКТРАНЕ 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 и 2016 године. на којима је учествовало по 

око 300 учесника из 15-так земаља.  

https://youtu.be/j1O7AIs38Ww
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Као наставак ових активности, Друштво термичара Србије је организовало Међународну 

конференцију POWER PLANTS/ЕЛЕКТРАНЕ 2018 "Енергетски ресурси, енергетска 

ефикасност, еколошки и експлоатациони аспекти рада електрана", која је одржана на Златибору, 

у хотелу Палисад, у периоду 5.÷8.11.2018.  

Конференција је обухватила следеће тематске области:  

1. Енергетски ресурси и одрживи развој,  

2. Либерализација тржишта електричне енергије, енергетске ефикасност и рационалан рад електрана,  

3. Проблеми продужења радног века постројења електрана и увођење нових, ефикаснијих и еколошки 

чистијих производних технологија и опреме,  

4. Експлоатациони проблеми термо/хидро/ветро и других електрана,  

5. Еколошки и климатски аспекти рада постројења у технолошком систему производње електричне 

енергије у термо/хидро/ветро и другим електранама.  
 

Међународна конференција POWER PLANTS/ЕЛЕКТРАНЕ 2018 jе окупилa oкo 250 истраживачa, 

експертa, инжењерa и званичних представника надлежних институција и привредних организација из 

земаља потписница и посматрача Уговора о Енергетској заједници Југоисточне Европе али и других 

земаља света (САД, Немачке, Пољске, Велике Британије, Јапана, Аустрије, Италије, Чешке, Бугарске, 

Грчке, Босне и Херцеговине, Македоније, Хрватске, Црне Горе) заинтересованих за размену научно- 

стручних информација и искустава из тематике конференције.  

Конференцију POWER PLANTS/ЕЛЕКТРАНЕ 2018 је отворио 5.11.2018. године, проф др Милош 

Бањац, помоћник министра у Министарству рударства и енергетике Републике Србије. У име ЈП ЕПС, 

генералног покровитеља и главног спонзора Међународне конференције ЕЛЕКТРАНЕ 2018, скуп је 

поздравио уз пратеће кратко обраћање учесницима, проф др Александар Гајић, члан Надзорног одбора 

ЈП ЕПС-а. Скуп су поздравили и Дејан Поповић, председник Савета Агенције за енергетику Републике 

Србије као и Мирослав Лутовац, директор сектора за индустрију Привредне коморе Србије.  

На Међународним конференцијама Електране, редовни учесници и предавачи по позиву су званични 

представници EU DG TREN (Brendan Devlin, предавање: „EU Energy policy Path in the Alpine, the 

Carpathian and Balkan regions; Investment in the ,Energy Sector Security; Energy Sector Transparency”) 

DG Environment (Andreas Papakonstantinu, предавање: „Environmental Issues within the Treaty 

Establishing the Energy Community”) ENERGY COMMUNITY SECRETARIAT (Mr. Slavtcho Neykov, 

Director, предавање 2008: „The Energy Community – legal framework, achievements and challenges ahead”, 

2012: „Status of Serbia Energy Sector on the Way to be Part of EU and Necessary Steps”, Dr Dirk Buschle 

Legal Counsel, предавање: „The Energy Community – environmental issues, achievements and challenges 

ahead”), Mr Simon Uzunov, 2014 „Policies and Markets in the Energy Community” Mr Peter Vajda 2016 

(video presentation „Environmental activities of the Energy Communit”) ENERGY CHARTER Secretariat 

(Bayko Nitzov Senior expert, предавање: „Market Convergence and Investment: Facts and Expectations”), 

угледни истраживачи и професори па је тако и на скупу, ЕЛЕКТРАНЕ 2018 после отварања у Уводној 

сесији,  

Mr Simon Uzunov експерт из ENERGY COMMUNITY SECRETARIAT-а одржао предавање 

„IMPLEMENTATION OF ENERGY COMMUNITY TREATY IN SUPPORT OF ELECTRICITY 

MARKET INTEGRATION IN SOUTH EAST EUROPE“.  

У Уводној сесији 5.11.2018. одржана су још 5 предавања:  

1. Проф др Aца Марковић, члан Савета Агенције за енергетику Републике Србије, „РАЗВОЈ 

ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У СРБИЈИ“,  

2. Проф др Милош Бањац, помоћник Министра рударства и енергетике Републике Србије, Проф др 

Мирјана Лаковић, Машински факултет Универзитета у Нишу, „CONSEQUENCES OF THE 

ADOPTION OF GUIDELINES ON STATE AID FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION AND 

ENERGY 2014-2020 BY THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE SERBIAN RENEWABLE 

ENERGY SECTOR“,  

3. Саво Безмаревић, извршни директор за техничке послове производње енергије ЈП ЕПС, „ЈП ЕПС - 

ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПЛАНОВИ“,  

4. Др Миодраг Месаровић, генерални секретар Српског комитета Светског савета за енергију, 

„PARADIGM SHIFTS IN POWER GENERATION UNDER PRESSURE OF ENERGY TRANSITION“,  

5. Љубо Маћић, Економски институт, „ENERGY AND CLIMATE 2030 TARGETS – POSSIBLE 

APPROACH OF SERBIA“.  
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На крају Уводне сесије 5.11.2018. свечано су уручене ПОВЕЉЕ Друштва термичара Србије:  

 ЈП ЕПС-у поводом 125 година од изградње прве термоцентрале и почетка производње 

електричне енергије у Србији, (повељу примио Саво Безмаревић, извршни директор за 

техничке послове производње енергије ЈП ЕПС, фотографије у прилогу),  

 ЈП ЕПС Огранак ХЕ „ЂЕРДАП“ поводом 60 година успешног рада ХЕ ВРЛА 4, (повељу 

примио Бобан Петровић, директор „Власинске ХЕ“),  

 ЈП ЕПС-у огранак Термоелектране „НИКОЛА ТЕСЛА“ поводом 40 година успешног рада 

блока ТЕНТ А4 (повељу примио Саво Безмаревић, извршни директор за техничке послове 

производње енергије ЈП ЕПС, фотографије у прилогу),  

 ЈП ЕПС-у огранак Термоелектране „НИКОЛА ТЕСЛА“ поводом 35 година успешног рада 

првог термоблока на лигнит снаге 620 MWe у Републици Србији, блока ТЕНТ Б1 (повељу 

примио Дарко Шарић, директор ТЕ «Никола Тесла Б» фотографије у прилогу),  

 Rafako S.A. за успешно примењена инжењерска и конструктивна решења котловског 

постројења термоблока на лигнит снаге 620 MWe a поводом 35 година успешног рада блока на 

лигнит снаге 620 MWe у Републици Србији, блока Б1 у Термоелектрани „Никола Тесла B“ 

(повељу примио M.Sc.Krzysztof Burek, Savetnik UO RAFAKO S.A. фотографије у прилогу).  

 

Конференција је по традицији успела да окупи:  

 експерте из релевантних регионалних и државних институција (Секретаријата Енергетске 

заједнице земаља југоисточне Европе, Министарства рударства и енергетике Републике Србије, 

Министарства заштите животне средине Репубике Србије, Агенције за енергетику Републике 

Србије, Привредне коморе Србије, Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство 

и саобраћај АП Војводине),  

 истраживаче из института (Института за нуклеарне науке „Винча“, Института „Михајло 

Пупин“, Електротехничког института „Никола Тесла“, Института за испитивање материјала 

Србије, Економског института у Београду),  

 истраживаче са факултета (Машинског факултета у Београду, Машинског факултета у Нишу, 

Машинског факултета у Бања Луци, Електротехничког факултета у Београду, Факултета 

техничких наука у Новом Саду, Рударско геолошког факултета у Београду, Технолошко-

металуршког факултета у Београду, Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, 

Cranfield University UK)  

 експерте из врхунских светских и домаћих фирми из области енергетике (General Electric 

International, GE Power USA, GE Power Digital, General Electric Boiler Deutschland GmbH; 

NOVACON Energy Systems USA; Hamon Enviroserv GmbH, Hamon Research-Cottrel GmbH; 

Rafako S.A; Rafako engineering solution d.o.o.; Siemens d.o.o.; ZK-Termochem; Mitsubishi Hitachi 

Power Systems Europe GmbH, Mitsubishi-Hitachi Power Systems Environmental Solutions Ltd. 

Japan; ERC Technik GmbH; Steag Energy Service GmbH; RJM Corporation (EC) Ltd; AES-3C 

Maritza East 1 EOOD; Magaldi Power S.p.A.; SWG Strom&Warme GmbH; GIZ Germany; Via-Ocel 

d.o.o.; Euro-mont-ing d.o.o.; Balkan Energy Team d.o.o.; Energoprojekt ENTEL; Babckock Borsing 

Steinmuller GmbH; Solergon S.A. Greece; Informatika A.D.; VPC East d.o.o; Elicio Wind d.o.o.; 

NEW ENEGY SOLUTIONS d.o.o.; VETROELEKTRANE BALKANA d.o.o.; FAAS d.o.o.; NIS 

a.d.; HIP Petrohemija a.d.; PROTENT d.o.o.)  

 водеће инжењере и руководиоце у електропривредним компанијама (ЈП Електропривреда 

Србије, огранак „Термоелектране Никола Тесла“, огранак „Термоелектране и копови 

Костолац“, огранак „Хидроелектране Ђердап“, огранак „Дринско-лимске хидроелектране“, 

огранак „рударски басен Колубара“; МХ Електропривреда Републике Српске, ЗП „Рудник и 

термоелектрана Гацко“, ЗП „Рудник и термоелектране Угљевик“, ЗП „Хидроелектране на 

Врбасу“; ЈП Електропривреда БиХ д.д., ТЕ Тузла, ЕФТ Рудник и Термоелектрана Станари) и  

 преставнике других релевантних привредних субјеката и институција.  

 

На конференцији је изложено 93 рада и то:  

 6 уводних предавања са симултаним преводом,  

 14 позивно предавање са симултаним преводом са тематиком од ширег научног и стручног 

значаја за регионални развој разматране области енергетике  
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 18 позивно предавање са тематиком од ширег научног и стручног значаја за развој разматране 

области,  

 52 усмених излагања по сесијама.  

 

Поред публиковања Зборника апстраката са програмом конференције, прихваћени радови су 

објављени у CD верзији Зборника радова на 1000 страница а предавања и радови су доступни и на 

сајту Конференције.  

Новинар листа ЕПС ЕНЕРГИЈА, Д. Хоџић, који је као гост Организационог одбора присуствовао 

конференцији, је објавио два чланка о Конференцији ЕЛЕКТРАНЕ 2018 у листу ЕПС ЕНЕРГИЈА у 

броју 41 из новембра 2018, у рубрици Догађаји: Међународна конференција „Електране 2018“, на стр. 

6-7 „Модернизацијом до европских норми“ и на стр. 8-9 „Запажена предавања ЕПС-ових стручњака“.  

Иновиране и додатно рецензиране верзије позивних предавања и изабраних радова са тематиком од 

ширег научног и стручног значаја за регионални развој разатране области енергетике биће 

припремљене за публиковање у часопису TERMOTEHNIKA.  

И поред тешке финансијске ситуације у земљи, Организациони одбор је успео да и ову Међународну 

конференцију, 8-му у низу, успешно и финансијски позитивно организује као и све претходне. То је 

остварено пре свега великим напором чланова Организационог одбора да позове и анимира 

традиционалне али и значајан број нових домаћих и страних предавача, спонзора и донатора: ЈП 

Електропривреда Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 

General Electric, Rafako, Siemens, NOVACON Energy Systems, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, 

ZK-Termochem, Институт Михајло Пупин, Via-Ocel, Euro-mont-ing, Balkan Energy Team, Solergon S.A., 

Informatika A.D. На свечаној заједничкој вечери свих учесника конференције, одржане 7.11.2018. у 

ресторану Златни бор, покровитељима и спонзорима су уручене Захвалнице Организационог 

одбора/Друштва термичара Србије за подршку и помоћ у организацији Међународне конференције 

POWER PLANTS/ЕЛЕКТРАНЕ 2018.  

 

Др Предраг Стефановић  

Председник Организационог Одбора  

Међународне конференције POWER PLANTS/ЕЛЕКТРАНЕ 2018  

 

1.3 ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

 

1.3.1 Časopis THERMAL SCIENCE u 2018-toj godini i Plan rada u 2019-toj godini 

 

Prošla, 2018 godina bila je značajna godina u radu na izdavanju časopisa THERMAL SCIENCE. 

 U2016-toj godini Impact Factor je iznosio 1.093, u junu mesecu 2018. godine časopis Thermal Science 

je dobio Impact Faktor za 2017 godinu od 1.433, što je ujedno i najveći impakt časopisa od kada se 

časopis Thermal Science nalazi na listi časopisa kojima se dodeljuje Impakt factor. Na osnovu 

kriterijuma Ministartstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, časopis Thermal Science je svrtsan u 

kategoriju časopisa M22. 

 

 Vrednosti Impact Factorа date su u tabeli za period od 2010. do 2017. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Impact 

Factor 
0.706 0.779 0.838 0.962 1.222 0.939 1.093 1.433 

 

 THERMAL SCIENCE je u 2018-toj godini učvrstio svoj ugled kao najbolji regionalni časopis u svojoj 

oblasti – u zemljama Jugoistočne i Srednje Evrope. Povećao se interes istraživača i broj radova iz Rusije, 

Turske, Poljske i Italije, koje imaju visok nivo nauke, primenjenih istraživanja i industrije. 

 Na osnovu karaktera i oblasti koje obuhvataju radovi podneti za objavljivanje u THERMAL SCIENCE, 

vidi se da je nastavljeno pomeranje interesa autora prema modernim oblastima istraživanja i modernim 

tehnologijama. Sve je veći broj radova iz oblasti nanotehnologija, obnovljivih izvora energije, ekologije i 
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klimatskih promena, i prema naukama koje podržavaju održivi razvoj, kao i broj radova u oblastima 

primene matematičkih metoda za rešavanje inženjerskih problema. 

 Smanjeno je vreme čekanja od prijave rada do objavljivanja, povećanim angažovanjem Uredništva, a 

posebno Subject editora i Tehničkog uredništva. Redovni brojevi No. 1 i No. 6, su objavljeni sa 

dvostrukim brojem radova, u po 2 toma (Part A i Part B), čime je smanjen period čekanja na manje od 2 

godine. Sa ovim tempom objavljivanja nastaviće se i u 2019. godini u brojevima No. 2 i No. 6, a takodje se 

razmatra da i još jedan redovan broj časopisa izadje u dva toma. Smanjivanje perioda čekanja povećaće 

priliv kvalitetnijih radova, što će uticati na dalje povećanje Impact factora. 

 U 2018. godini došlo je do promena u Uredjivačkom odboru časopisa Thermal Science: Dosadašnje Glavni 

i odgovorni urednik Prof. Dr. Simeon Oka, povukao se sa te dužnosti, i na njegov predlog Dr. Vukman 

Bakić je odlukom predsedništva Društva termičara Srbije od 1. juna 2018. godine izabran na dužnost 

Glavnog i odgovornog urednika,dok je Prof.Dr. Simeon Oka izabran za Glavnog urednika-Emeritus 

časopisa. Prenošenje nadležnosti je uspešno izvršeno i uredništvo uspešno obavlja svoje poslove. Zbog 

povećanja posla Uredjivačkog odbora i uočene potrebe za podmladjivanje odbora, novi članovi odbora 

krajem 2018. godine postali su Prof.Dr. Mladen Stojiljković, Dr. Stevan Nemoda i Prof.Dr. Branka 

Gvozdenac Urošević.  Takodje započeti su i pregovori sa Prof.Dr. Slobodanom Popovićem sa katedre za 

motore Mašinskog fakulteta u Beogradu da postane član Uredjivačkog odbora. 

 Finansijsko stanje časopisa je stabilno, što je postignuto objavljivanjem Supplemenata koje finansiraju 

strane ili domaće naučne institucije. Ministarstvo i dalje sufinansira izdavanje časopisa, kao jednog od 

najkvalitetnijih domaćih časopisa međunarodnog ugleda. Zbog toga je stanje na računu na kraju 2018-te 

godine pozitivno. 

 Iz sredstava časopisa obezbedjeno je korišćenje servisa Turnitin za proveru radova na plagijarizam, što će 

dodatno povećati ugled časopisa i kvalitet objavljenih radova. 

 Interes za objavljivanje Supplemenata je veći nego što dozvoljava radni kapacitet naučnog i Tehničkog 

uredništva, ali i briga da kvalitet časopisa ostane na postignutom nivou (mada radovi objavljeni u nekim 

Supplementima imaju izuzetno veliku citiranost). 

 Uredništvo vodi računa da na kraju finansijske godine ostanu dovoljna sredstva za objavljivanje radova koji 

su na Online first listi. 

 Uredništvo časopisa THERMAL SCIENCE, neprekidno izmenjuje iskustva sa drugim regionalnim 

časopisima. U Beogradu je 1.juna 2018 godine održanČETVRTI sastanak urednika naučnih časopisa u 

oblasti tehničkih nauka iz Slovenije, Hrvatske i Srbije -  Strojniški vestnik, International Journal of 

Simulation Modelling, Tehnički vjesnik, Thermal Science, Advances in Production Engineering & 

Management, FME transactions, Facta, Industrijska hemija, Applied and Theoretical Mechanichs i 

Nuclear Technology.  

Opšti je zaključak je da se svi časopisi sreću sa sličnim problemima.  Dogovoreno je dase sledeći 

sastanak održi u Mariboru u maju-junu mesecu 2019. godine. 

 

Osnovni statistički podaci(na dan 30.01.2019) 

Broj radova 

 Podneto je za objavljivanje ukupno   538 radova 

 Odbijeno bez recenzije    142 radova  

 Dobilo ID broj i upućeno recenzentima 396 radova (74%) 

 Odbijeno posle recenzije   110 radova (20%) 

 Još uvek u procesu recenziranja  142 rada (26%)  

 Prihvaćeno za objavljivanje   141 radova (26%)  procenti su u odnosu na  

                                                                                                       broj prispelih radova (538) 

Objavljeno je 6+2 redovna broja i 5 Supplementa 

 

 U 2018-toj godini objavljeno je  6 redovnih brojeva (dva redovna broja su štampana u kao dvobroj 

1А, 1B odnosno 6А i 6B) i 5 Suplemenata. 

 

 Suplement1. uredili su Prof. Dr.Dumitru Baleanu (Department of Mathematics and Computer 

Sciences, Faculty of Art and Sciences, Cankaya University, Ankara), Prof. Mustafa Inc(Department 

of Mathematics, Science Faculty, Firat University, Firat, Turkey) и Prof. dr. Jordan Hristov, 
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(Department of Chemical Engineering, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, 

Bulgaria), u kome su objavljeni radovi iz oblasti Novi trendovi u fractalnom modelovanju u mehanici 

fluida i prenosu toplote i mase. Suplement sadrži 38 radova. 

 

 Suplement 2. Uredili su Prof. Dr. Gongnan Xie, (School of Marine Science and Technology, 

Northwestern Polytechnical University, Xi’an, China),  Prof. Dr. Giulio Lorenzini, (Department of 

Industrial Engineering, University of Parma, Parma, Italy), Prof. Dr. Yaning Zhang (Center for 

Biorefining, Department of Bioproducts and Biosystems Engineering, University of Minnesota, Minn., 

USA), Prof. Dr. Omid Mahian, (Renewable Energies, Magnetism and Nanotechnology Laboratory, 

Department of Physics, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran) и Prof. 

Dr. Haochun Zhang, (School of Energy Science and Engineering, Harbin Institute of Technology, 

Harbin, China) u kome su objavljeni radovi iz oblasti развоја tehnologija, osnovnih i primenjenih 

istraživanja i primeni obnovljive energije. U ovom suplementu ima ukupno 45 radova. 

 

 Suplement 3. uredili su Assoc. Prof. Sandro Nižetić, (LTEF-Laboratory for Thermodynamics and 

Energy Efficiency, Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture, 

University of Split, Split, Croatia), Prof. Agis Papadopoulos, (Department of Mechanical 

Engineering, Process Equipment Design Laboratory, Aristotle University of Thessaloniki, 

Thessaloniki, Greece), Prof. Giuseppe Marco Tina, (DIEEI, University of Catania, Catania, Italy), 

Prof. Tingzhen Ming, (School of Civil Engineering and Architecture,Wuhan University of 

Technology, Wuhan, China), u kome su objavljeni radovi iz oblasti čiste energije i energetske 

efikasnosti. U ovom suplementu ima ukupno 16 radova. 

 

 Suplement 4. uredio je Prof. Dr. Vincenzo Corrado, (Professor of Building Physics and Building 

Energy Systems, Department of Energy, Politecnico di Torino, Torino, Italy). U ovom suplementu 

objavljeni su izabrani radovi sa The 1st International Conference on Buildings, Energy, Systems, and 

Technology (BEST 2016), koja je održana u Beogadu, Srbija, 2-4 novembra 2016. gorine. U ovom 

suplementu je objavljeno 26 radova od kojih 22 iz Srbije. 

 

 Suplement 5. uredili su Prof. Dr. Mladen Stojiljković, (Faculty of Mechanical Engineering, University 

of Nis, Nis, Serbia), Prof. Dr. Mirjana Laković-Paunović, (Faculty of Mechanical Engineering, 

University of Nis, Nis, Serbia). U ovom suplementu objavljeni su izabrani radovi sa Simpozijuma 

Društva Termičara Srbije, The 18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia 

entitled SIM-TERM 2017, koji je održan od 17 do 20 oktobra 2017. godine u Soko Banji. U ovom 

suplementu je objavljeno 27 radova, od toga 19 radova iz Srbije. 

 

 Objavljeno je 6 redovnih brojeva (dva dvobroja): 

 No. 1А, и 1Bsa 72 radova,  od kojih su 8  radova iz Srbije, a ostalih 64 radova iz Kine, Irana, Indije, 

Alžira, Poljske, Južne Afrike, Rusije,  Slovenije, SaudijskeArabije,  Bosne i Hercegovine,  Pakistana i 

Kameruna. 

 No. 2,  sa 35 radova, od kojih su 2 rada iz Srbije, а ostalih  33 radova iz Irana, Kine, Indije, Rusije, 

Pakistana, Turske, Saudijske Arabije, Indije, Grčke, Rumunije, Francuske, MađarskeiBugarske.  

 No. 3, sa 33 radova, od kojih su 7 radova iz Srbije, a ostalih 26 iz Kine, Turske, BrazilaIndije, Poljske, 

iRumunije.  Ovaj broj uredili su Prof.Dr. Stojan Petrović i Prof.Dr. NenadMiljić kao gostujući editori. 

Posvećen je problemime sa  sagorevanja u motorima sa unutrašnjem sagorevanjem. 

 No. 4, ima 44 radova, koji potiču od autora iz Kine. Ovaj broj je uredio Prof. Ji-Huan He. 

  No.5, sa  30 radova, iz Makedonije, Slovenije, Hrvatske, Portugalije, Austrije, Italije, IrskeTurske, 

Belgije, Španije, Holandije, Malezije i Japana . Radovi u ovome broju su izabrani radovi sa SDEWES 

konferencije koja se održala u Dubrovniku 2017. godine. 

  Nо. 6А. и 6B., sa 74 radova, sa 8 radovaiz Srbije, a ostalih 66 radova iz Alžira, Bosne i Hercegovine, 

Tajlanda, Indije, Pakistana, Maroka, Turske, Egipta, Španije, Meksika, Češke, Saudijske Arabije, 

Litvanije, Slovenije i Tunisa. 

 

U 2018. godini ukupno je štampano 440 radova,  što predstavlja značajno povećanje u odnosu naprethodne 

godine, od kojih su 66 radova iz Srbije (15%). 
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Plan rada u 2019-toj godini 

 Objaviće se 6+3 redovna broja (No,2 i No. 6 biće objavljeni u dva toma i najverovatnije No.5.). 

 Objaviće se 5-6 Supplemenata 

 Do kraja godine objaviće se  i 1 domaći Supplement 

 Supplement - koji su predložili Institut u Vinči i Mašinski fakultet u Beogradu, povodom 80-

godina Prof. Milana Radovanovića 

 Razmatra se više predloga za objavljivanje Supplemenata, iz Rusije, Poljske, Turske i Kine, Indije za 

koje su pregovori u toku. 

 Do danas je potpisano četiri Ugovora za Suplemente iz Rusije, Poljske, Kine i Turske 

 

THERMAL SCIENCE je značajno doprineomeđunarodnom ugledu nauke i naučnih institucija u Srbiji, što 

se vidi i na osnovu povećanog interesa za objavljivanje radova iz razvijenih zemalja i velikog broja ponuda 

za objavljivanje Supplemenata. Takodje, povećan je broj ponuda istaknutih naučnih radnika iz raznih zemalja 

da postanu članovi našeg International Advisory Board-a. 

 

Zbog ostvarenih rezultata i promocije naše nauke i naših istraživača, THERMAL SCIENCE, zaslužuje da se 

podrška Ministarstva i pre svega osnivača Društva termičara Srbije i izdavača Instituta za nuklearne nauke 

VINČA, nastavi i u narednim godinama, kao što je i do sada bila značajna i presudna. 

 

30. Januar 2019 

Beograd 

 

 

Dr. Vukman Bakić 

Glavni i dgovorni urednik  

 

 

Prof. Dr. Simeon Oka 

Glavni i odgovorni urednik - Emeritus 
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1.3.2 Часопис ТЕРМОТЕХНИКА 

 

Полазне чињенице: 

- Финансирање од стране државе не постоји од 2011. године, 

- Од 2015 године часопис је коришћењем унутрашњих финансијских резерви Друштва термичара 

претплаћен на Сервис за електронско - онлајн уређивање часописа – Асистент од ЦЕОН-а), 

- Обим радова задњих година је остао веома мали и креће се око 5-15 радова годишње, 

- Институт Винча је како је то већ наведено у прошлогодишњем извештају, укинуо штампарију, и 

Термотехника није могла и неће убудуће моћи да рачуна на ову бесплатну помоћ које је Друштво 

имало за издавање Термотехнике. 

Изнети предлози у циљу унапређења организационе шеме издавања часописа: 

- Одржати континуитет редовног излажења часописа, 

- Повећање броја радова базирати се на конференцијама у организацији Друштва Термичара, 

- Повећати „видљивост“ часописа, учинити га атрактивнијим за ауторе и читаоце, и самим тим 

повећати број радова који се објављују у часопису. 

Остварени планови током 2018. године: 

- Промена визуелног идентитета са акцентом на дугу традицију и генерације научника које су 

публиковали радове у Термотехници; 

 Визуелни идентитет усвојен. 

- Први број ребрендираног часописа би требао да буде специјални број посвећен 45-то годишњици 

излажења (од 1974.-до 2019.) у коме би се објавили радови по позиву из свих значајних центара 

(факултети, институти, агенције, фирме) који дуго година сарађују са Друштвом и часописом; 

 И даље задржано као одличан предлог, али још чека реализацију 

- Кроз електронски систем уређивања часописа се добио и ДОИ (Digital ObjectIdentifier) систем 

обележавања радова за који се до скоро код нас у Друштву мислило да је немогуће добити за један 

национални часопис. Кроз електронски систем уређивања часописа се добило и електронско 

уређење у Open Access форми дела сајта за Термотехнику на сајту Српског цитатног индекса 

http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0350-218X одакле радови могу да се download-ују; 

 У овај процес је укључен још 1 нов уредник тема часописа који је кроз број у 2018., и радове 

додељене њему на едитовање, прошао курс употребе програма електронског уређења 

часописа,  

- Сајт часописа постоји са укупном базом аутора и радова и њега треба одржавати у будућности. 

 Сајт је веома битно одржати, али пошто се налази на Винчином интернет серверу очекује 

се проблем који је ескалирао почетком 2018 године, али је привремено решен.  

 

Финансијски извештај је и даље негативан јер извора финансирања није ни било, а стално се генерише 

трошак за електронско уређење часописа, а из наведених разлога још тежа ситуација се очекује у 

наредној години. 

Уредништво часописа је генерално незадовољно својим учинком на овом пољу и као одговорно 

прихвата да буде предмет критике на скупштини друштва, али, ће и даље да се труди да ради савесно 

на уређењу часописа и одржању његове дугогодишње традиције. 

Уредништво прихвата сваки коментар, сугестију, помоћ и шаље отворени позив за укључење у 

уређење часописа. 

Уредништво часописа ће наставити да и даље фаворизује радове са неколико домаћих и међународних 

конференција (у организацији и суорганизацији ДТС-а) као извор радова и  да на тај начин обезбеди 

увећани број радова која подлежу рецензији нивоа за објављивање у часопису 

. 

др Дејан Цветиновић 

Уредник ТЕРМОТЕХНИКЕ 

  

http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0350-218X
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1.4 Финансијски извештај 

…. 

 

1.5 Дискусија и усвајање Извештаја о раду у претходном периоду 

…. 

 

 

2. План рада за 2019 

…. 

 

3. Разно 

…. 

 

 


