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1. Извештај о раду  
 

1.1. Трибине  
 

Друштво термичара Србије је у периоду од 2016.-2017. године организовало 3 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 чланова Друштва.  
 
Трибина бр. 26 – Представљање резултата истраживања Лабораторија за термотехнику и 
енергетику Института Винча 
Трибина је организована са циљем да се стручна јавност упозна са резултате истраживања 
Лабораторије за термотехнику и енергетику Института Винча. У уводној речи директор др Горана 
Живковића је дао приказ, развој и актуелна истраживања Лабораторије. Приказ резултата 
истраживања представили су др Милица Младеновић - Развој технологије за неутрализацију 
баластних, штетних и опасних материја и др Срђан Белошевић - Повећање енергетске и еколошке 
ефикасности процеса у ложишту котла за сагоревање угљеног праха применом сопствених модела и 
софтвера. 
 
Трибина бр. 27 – Посвећена научно-стручном раду проф. др Симеона Оке и обележавању 
јубиларног 80-тог рођендана 
Трибина је организована са циљем да се стручној јавности представе активности и резултати 
научно-стручног рада проф. др Симеона Оке. Рад и дело проф. др Симеона Оке представили су и 
осликали најближе колеге, сарадници и ученици: др Борислав Грубор – директор Института Винча,  
др Горан Живковић – директор Лабораторије за термотехнику и енергетику, др Глигор Каневче – 
Македонска академија науке, проф. др Димитрије Вороњец – Машински факултет Београд, проф. др 
Александар Седмак – Машински факултет Београд, проф. др Младен Стојиљковић Машинску 
факултет Ниш, др Предраг Стефановић - Лабораторија за термотехнику и енергетику и проф. др 
Милан Радовановић – Друштво термичара Србије. На трибини је представљен и посебан број 
часописа Thermal Science који је посвећен проф. др Симеону Ока. 
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Трибина бр. 28 – Представљање активности ЈКП Београдске Електране 
Трибина је организована са циљем да се стручна јавност упозна са активностима ЈКП Београдске 
Електране. У оквиру представљања, учесницима трибине представили су Горан Алексић, директор 
предузећа, Слободан Огризовић - Стратегија развоја ЈКП Београдске Електране и Горан Смиљанић: 
Правно економски аспекти уговора о испоруци топлотне енергије. 
 
1.2 Скупови  
 

 

1.2.1 ИЗВЕШТАЈ О ШЕСТОМ СКУПУ „ДАН ЕНЕРГИЈЕ СРБИЈЕ“ ОДРЖАНОМ 18.06.2016. ГОДИНЕ У 

ЕНЕРГОПРОЈЕКТУ 

Стручни скуп Дан Енергије Србије 2016. год. су по шести пут организовали Друштво термичара Србије и 

Енергопројект Ентел у оквиру Недеље одрживе енергетике Европске Уније (EU Sustainable Energy Week – EUSEW 

2016) дана 16. јуна 2016. године у Енергопројекту. Покровитељи ове једнодневне манифестације су били Српски 

комитет Светског савета за енергију и Агенција за енергетику Републике Србије. Скуп је поздравио и отворио 

представник Министарства рударства и енергетике Србије, проф. др Милош Бањац. 

Манифестације одржане широм Европе у оквиру програма обележавања Недеље одрживе енергетике Европске 

Уније од 13 до 17 јуна 2016. године имале су у фокусу потрошача енергије, као активног учесника у ефикасном 

коришћењу енергије и промотера примене обновљивих извора енергије и очувања животне средине. Стога је први 

део програма скупа Дан Енергије Србије обухватио 4 позивна предавања, од којих 3 у вези са стратешким, 

регулативним и искуственим питањима примене обновљивих извора енергије у Србији и једно уводно о поучним 

искуствима из суседства, које је пренео специјални гост, проф. др Лулин Радулов, директор Регионалног 

Црноморског центра за енергетику и бивши министар енергетике Бугарске.  

У другом делу програма скупа Дан Енергије Србије су у такође 4 позивна предавања обухваћена питања цена и 

сигурности снабдевања енергијом, која су од посебног интереса за потрошаче. Свих 10 презентација са скупа је 

постављено на сајт Друштва термичара Србије. 

На скупу је додељена награда Друштва термичара Србије за најбољи мастер рад из области примене обновљивих 

извора енергије одбрањен на Факултету техничких наука у Новом Саду. 

Скупу је присуствовало око 100 учесника. Као и у претходних 5 година, учесници су били ослобођени плаћања 

котизације, а све трошкове је покрио домаћин скупа, Енергопројект Ентел. 

1.2.2  Извештај  о  одржаном скупу Environmental Friendly Energies and Applications – EFEA 2016, Београд, 

14.-16.Септембар 2016.године 

Друштво термичара Србије је било суорганизатор конференције EFEA 2016 заједно са: Електротехничким 

институтом НиколаТесла Универзитета у Београду (носилац организације скупа), Електротехничким факултетом 

Универзитета у Београду, Машинским факултетом Универзитета у Београду, Northumbria University, Newcastle 

upon Tyne, UK i Université de Valenciennes, France. Покровитељ конференције било је Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 
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На скупу је укупно регистровано 153 учесника, од тога 56 из иностранства и 97 из Србије, при чему је са радом 

било 55 учесника из иностранства и 38 учесника из Србије. У раду скупа су учествовале следеће научно-

истраживачке организације из земље и иностранства: 

- Електротехнички институт НиколаТесла, Универзитет у Београду, Србија 

- Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Србија 

- Машински факултет Универзитета у Београду, Србија 

- Northumbria University, Newcastle upon Tyne, Вел.Британија 

- Université de Valenciennes, France,  

- University of Aberdeen, Вел.Британија 

- University of Manchester,Вел.Британија 

- University of Huddersfield, Вел.Британија 

- Liverpool John Moores University, Вел.Британија 

- Bournemouth University, Вел.Британија 

- MIT, САД, 

- Virginia Tech, САД, 

- Cleveland State University, Ohio, САД 

- University of Talca, Чиле, 

- VrijeUniversiteit Brussels (VUB), Белгија 

- VIT University, Индија, 

- Meliksah University, Турска 

Главни закључци конференције се односе на праћење тренутних трендова у свету по pитању нове структуре 

и начина рада тржишта енергије: 

- Све већа примена и значајан део енергије је из обновљивих извора; 

- Нове технологије у производњи и чувању енергије; 

- Нови типови и начини рада потрошача, посебно они који истовремено могу и да производе енергију 

(електричну, топлотну); 

- Све већи значај безбедности података у енергетским системима; 
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- Све већа примена информационих технологија доводи до захтева за усвајање нових вештина 

(анализа велике количине података, и др.) 

- Утицај новонасталог тренда мреже састављене од мрежа (електрична мрежа, информациона мрежа, 

мрежа дистрибуције гаса); 

- Главни изазови: интеграција и интероперабилност, величина и сложеност система, дистрибуирана 

интелигенција, безбедност и приватност. 

- Правац развоја у технологијама обновљивих извора (комбинација више извора енергије заједно са 

системима за чување енергије). 

У име ДТС учествовао сам у организацији конференције EFEA 2016 као потпредседник Организационог 

одбора конференције, а три члана Научног одбора конференције делегирани су од стране ГО ДТС. 

Београд, 06.03.2017     Проф. Др. Горан Јанкес 

 

 

1.2.3  Извештај о одржаној конференцији: „BEST 2016 – The first International Conference on 

Buildings, Energy, Systems and Technology” , Београд, 2-3 Новембар 2016. 

Одржавање прве међународне конференције мултидисциплинарног карактера, посвећеног 

ефикасном коришћењу енергије у зградама, имало за циљ повезивање науке и инжењерске струке, 

као и привредних субјеката, који имају значајну улогу у процесу изградње ефикасних и одрживих 

објекта. Конференцију су организовали Универзитет у Београду, Привредна комора Србије и 

Друштво термичара Србије. Отварање конференције одржано је у свечаној сали Ректората 

Универзитета у Београду. Скупу су се обратили: Проф. др Живослав Тешић, проректор за науку, 

иновације и трансфер технологије Универзитета у Београду, Проф. др Милан Радовановић, 

председник  Друштва Термичара Србије, Мирослав Милетић, потпредседник Привредне коморе 

Србије, Проф. др Милица Јовановић Поповић, председник Научног одбора конференције и Јованка 

Атанацковић, помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Рад конференције 

је отворио Проф. др Владимир Поповић, државни секретар Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Србије, које је било генерални покровитељ конференције.  

Након отварања, уследила је пленарна сесија, чији рад је започет излагањем Ренате Шиндлбек, 

вођом пројекта „Саветодавне услуге у области енергетске ефикасности у зградарству“, немачке 

агенције за међународну сарадњу Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH. Уследила су предавања по позиву: „Carbon Footprint Analysis and Green Building Certification 

towards sustainability“, Ефросини Јаме са Аристотел Универзитета у Солуну и „Energy Efficiency in 

existing Buildings: Research Perspectives and Trends“, Винћенца Корада са Департмана за енергију 

Политехнике из Торина. Први дан конференције завршен је пригодним коктелом за учеснике и госте 

у просторијама салона Ректората Универзитета у Београду. 



5 | С т р а н а  
 

Други дан конференције одржан је у великој сали Привредне коморе Србије, у оквиру 4 сесије и то: 

Одрживе зграде, Урбанистички услови и животна средина (Sustainable Buildings, Urban Climate and 

Environment), Енергија и изграде (Energy and Buildings), Оперативни режими система у зградама 

(Operational Performance of Buildings) и Економија, финансирање и паметне зграде (Economics, 

Financing and smart buildings). У оквиру другог дана конференције саопштено је 22 рада, са преко 50 

учесника и преко 30 студената завршних година мастер студија техничких факултета Универзитета у 

Београду. Након презентације радова следила је конструктивна дискусија, кроз коју су учесници 

добијали одговоре на постављена питања. У паузама између сесија, учесници су били у прилици да, 

уз пригодно послужење и кафу, размене мишљења и искуства, као и да добију материјале који су 

настали као резултат „GIZ“ Пројекта (као што су Атлас зграда и Типологија стамбених зграда у 

Србији, са моделима унапређења енергетске ефикасности), које је обезбедио Златни спонзор 

„Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH“. 

Закључке са рада конференције изнела је проф. др Милица Јовановић Поповић, редовни професор 

Архитектонског факултета у Београду, у својству председника Научног одбора конференције, по 

завршетку рада по сесијама. Учесници су дали веома позитивну оцену за рад конференције и имали 

прилику за додатно дружење у оквиру заједничке вечере, која је одржана у хотелу „Парк“ у Београду. 

 

У Београду,      Председник организационог одбора  

06.03.2016.       

       Проф. др Маја Тодоровић 

 

1.2.4 Извештај о реализацији 7-ме Међународне конференције POWER PLANTS/ ЕЛЕКТРАНЕ 2016 

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

покровитељством:  

 Министарства рударства и енергетике Републике Србије, 

 Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и 

 Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и 

 ЈП Електропривреда Србије, 

је успешно организовало шест међународних научно-стручних скупова: POWER PLANTS/ЕЛЕКТРАНЕ 2004, 

2006, 2008, 2010, 2012 и 2014 године. на којима је учествовало по око 300 учесника из 15-так земаља.  

Као наставак ових активности, Друштво термичара Србије је организовало Међународну 

конференцију POWER PLANTS/ЕЛЕКТРАНЕ 2016 "Енергетски ресурси, енергетска ефикасност, 

еколошки и експлоатациони аспекти рада електрана", која је одржана на Златибору, у хотелу Палисад, у 

периоду 23.–26.11. 2016. 

Конференција је обухватила следеће тематске области: 

1. Енергетски ресурси и одрживи развој, 
2. Либерализација тржишта електричне енергије, енергетске ефикасност и рационалан рад електрана, 
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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 2016 jе окупилa oko 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, Русије, Кине, Велике Британије, Јапана, Белгије, Финске, Чешке, Словачке, 

Казакстана, Турске, Румуније, Бугарске, Босне и Херцеговине, Словеније, Македоније, Хрватске, Црне Горе) 

заинтересованих за размену научно-стручних информација и искустава из тематике конференције. 

Конференцију POWER PLANTS/ЕЛЕКТРАНЕ 2016 је отворио 23.11.2016. 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 2016, скуп је 

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

ЕПС-а. Скуп су поздравили и Директор Института за нуклеарне науке „Винча“, др Борислав Грубор као и 

продекан за научноистраживачки рад Маишнског факултета у Београду, проф др Драгослава Стојиљковић. 

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”), 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 2016 после отварања у Уводној сесији, 

приказано видео предавање „Environmental activities of the Energy Community“ Peterа Vajdе експерта за 

екологију из ENERGY COMMUNITY SECRETARIAT-а. 

У Уводној сесији 23.11.2016. одржана су још 4 предавања: 

1. Др Миодраг Месаровић, генерални секретар Српског комитета Светског савета за енергију, 
CHALLENGING TIMES FOR POWER PLANTS 

2. Љубо Маћић, председник Савета Агенције за Енергетику Републике Србије IMPACT OF 
REGULATORY MEASURES AND ENERGY MARKETS CHANGES TO ELECTRICITY GENERATION 

3. Саво Безмаревић, извршни директор за техничке послове производње енергије ЈП ЕПС 
ENERGETSKA EFIKASNOST I POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE, 

4. Проф др Мирослав Бенишек NIKOLA TESLA'S RESEARCH IN THE ENERGY TRANSITION FIELD 
BETWEEN FLUID AND MECHANICAL SYSTEM AND DEVELOPMENT OF THE MACHINES AND 
MEASURING EQUIPMENT BASED ON THOSE DISCOVERIES 

На крају Уводне сесије 23.11.2016. свечано су уручене ПОВЕЉЕ Друштва термичара Србије: 

 ЈП ЕПС-у огранак Рударски басен Колубара поводом 60 година успешног рада површинског копа 
Поље Б и 60 година успешног рада погона Колубара Прерада (повељу примио Саво Безмаревић, 
извршни директор за техничке послове производње енергије ЈП ЕПС, фотографије у прилогу) 
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 ЈП ЕПС-у огранак Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА поводом 60 година успешног рада ТЕ 
Колубара и 40 година успешног рада првог блока од 300 MW, блока ТЕНТ А4 (повељу примио 
Горан Лукић, директор за производњу енергије огранка Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА, ЈП 
ЕПС, фотографије у прилогу) 

 ЕНЕРГОПРОЈЕКТУ Холдинг поводом 65 година успешног рада, доприноса изградњи Електрана 
и Електроенергетских постројења као и континуалноим унапређењу рада/модернизацији 
Електрана (повељу примио Др Миодраг Месаровић) 

 Др Миодрагу Месаровићу за допринос развоју, изградњи и унапређењу Електроенергетског 
система, допринос континуалном унапређењу рада/модернизацији Електрана и допринос раду 
Друштва термичара Србије. 

 Љуби Маћићу, за допринос континуалном унапређењу рада/модернизацији Електрана и 
унапређењу регулаторног система у енергетском сектору Републике Србије. 

Конференција је по традицији успела да окупи: 

˗ истраживаче из института (Института за нуклеарне науке „Винча“, Института „Михајло 
Пупин“, Електротехничког института „Никола Тесла“, Института за испитивање материјала 
Србије, Републичког хидрометеоролошког института у Бања Луци, Рударског институт из 
Скопља, JSC “NPO CKTI” Saint-Petersburg, Russia, Institute of Power Engineering Poland), 

˗ 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, 
Грађевинског факултета у Београду, Факултета организационих наука у Београду, Факултета 
за менаџмент у Зајечару, Факултета техничких наука у Битољу Македонија, Altai State 
University Barnaul, Russian Federation, Cranfield University UK, University of Toronto Kanada, 
Faculty of heat and power engineering, Alamty Republik of Kazkhstan, Faculty of Engineering 
Yalova University, Turkey) 

˗ експерте из врхунских светских и домаћих фирми из области енергетике (General Electric 
International, GE Power USA, General Electric Boiler Deutschland GmbH; Hamon Thermal 
Germany GmbH, Hamon Enviroserv GmbH, Hamon Research-Cottrel GmbH; Dong Fang Electric 
Corporation, Dong Fang Boiler Group, P.R. China; Rafako S.A, Siemens d.o.o., ZK-Termochem, 
United Conveyers Corporation GmbH, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, 
Mitsubishi-Hitachi Power Systems Environmental Solutions Ltd. Japan; Yokogawa; Vicoda GmbH; 
Steag Energy Service GmbH; NTV–energo Saint-Petersburg, Russia; ZIOMAR Podoljsk, Russia; 
Via-Ocel d.o.o.; Euro-mont-ing d.o.o.; Balkan Energy Team d.o.o.; Energoprojekt ENTEL; 
Babckock Borsing Steinmuller GmbH; ERC Technik GmbH; Steinmuller Engineering GmbH; Amec 
Foster wheeler Energia Oy Finland; Steinbeis Energy Technologies d.o.o.; LPP “Kazkotloservis 
Alamty Kazakhstan, Partner Engineering Banja Luka;) 

˗ 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 Какањ, ТЕ Тузла, ТЕ Бановићи; ЕФТ Рудник и 
Термоелектрана Станари; ЕЛЕМ ТЕ Битола; Електропривреда Црне Горе А,Д., ТЕ Пљевља;) 
и  

˗ преставнике других релевантних привредних субјеката (НИС а.д.) и институција (Агенција за 
енергетику Републике Србије). 
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На конференцији је изложено 106 радова + 6 комерцијалних презентација са симултаним преводом и то: 

 5 уводних предавања,  
 41 позивно предавање са тематиком од ширег научног и стручног значаја за за регионални 

развој разматране области енергетике,  
 39 усмених излагања по сесијама и  
 21 рад на постер сесији.  

Поред публиковања Зборника апстраката са програмом конференције, прихваћени радови су 

објављени на CD верзији Зборника радова на 1072 страница а предавања и радови су доступни и на сајту 

Конференције. 

.У оквиру конференције, одржан је врло посећен, тематски округли сто (председавајући др Предраг 

Радовановић, Институт за нуклеарне науке „Винча“): Lignite mill Upgrade solutions – The key for the successful 

boiler modernization, на коме су одржана уводна предавања експерата из водећих светских фирми: GE Boiler 

Deutschland GmbH и Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH као и проф др Титослава Живановића са 

Машинског факултета у Београду. 

 Новинари листа ЕПС ЕНЕРГИЈА, П. Живковић и П. Ђурковић, који су као гости Организационог 

одбора присуствовали конференцији су у ЕПС ЕНЕРГИЈА објавили два чланка о Конференцији ЕЛЕКТРАНЕ 

2016: у броју 17 из новембра 2016, на стр. 12-13 „Планове спровести у дело“ и броју 18 из децембра 2016 на 

стр14-15 „Савремена еколошка и ефикасна решења“. 

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

ширег научног и стручног значаја за регионални развој разматране 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, 7-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, General 

Electric, Hamon, Dong Fang Electric Corporation, Rafako, Siemens, ZK-Termochem, United Conveyers Corporation, 

Yokogawa, Институт Михајло Пупин, Via-Ocel, Euro-mont-ing, Balkan Energy Team. На свечаној заједничкој 

вечери свих учесника конференције, одржане 25.11.2016. 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 2016. 

 

Др Предраг Стефановић      

Председник Организационог Одбора      

Међународне конференције POWER PLANTS/ЕЛЕКТРАНЕ 2016 
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 1.3 Издавачка делатност, 
 
1.3.1 Извештај о издавању часописа TERMOTEHNIKA у 2016 години 
 
Полазне чињенице: 

- Термотехника излази више од четрдесет година,  
- Финансирање од стране државе не постоји од 2011. године, 
- Од 2015 године часопис је коришћењем унутрашњих финансијских резерви Друштва 

претплаћен на Сервис за електронско - onlajn уређивање часописа – Асистент од ЦЕОН-а), 
- Обим радова у задњих 6 година је остао веома мали и креће се око 10-15 радова годишње, 
- Издаваштво је било засновано на застарелим принципима рада од пре 40 година 

(штампарија у Винчи, технички едитор са стране, и сл.), 
- Институт Винча је у фази гашења штампарије, и у будуће, колико  већ од следеће 2017 

године, неће моћи да се рачуна на ову бесплатну помоћ које је Друштво имало за издавање 
Термотехнике. 

Циљеви унапређења пословања: 

- 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. 

Предложени пут ка остварењу циља: 

Предлог за остварење зацртаних циљева је заснован на ткзв. моделу за развој часописа који се примењује на 

мале земље каква је Србија. 

Овај модел је подржан на седници ГО Друштва Термичара Србије почетком 2016 и то кроз следећи низ 

активности: 

- Промена визуелног идентитета са акцентом на дугу традицију и генерације научника које су 
публиковали радове у Термотехници; 
 Задњи број часописа у 2016-тој је променио писмо у латиницу, 
 Визуелни идентитет још није промењен, није се још дошло до усаглашеног изгледа 

корица часописа. 
- Први број ребрендираног часописа би требао да буде специјални број посвећен 40-то 

годишњици излажења 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 чека реализацију 

- Кроз електронски систем уређивања часописа се аутоматски добио по први пут за 
Термотехнику 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 аутоматски добило и електронско уређење у Open Access 
форми дела сајта за Термотехнику на сајту Српског цитатног индекса 
http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0350-218Xодакле ће радови у будуће моћи и да се 
download-ују што до сада није могло а ово је изузетно битно за будуће реферисање часописа; 
 Задњи број за 2016 је комплетно уређиван коришћењем интернет апликације и то 

може да се сматра уласком часописа у дигитални сервис, 

http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0350-218X
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 У овај процес је укључено 5 нових уредника тема часописа који су кроз овај број и 
радове додељене њима прошли и курс употребе програма електронског уређења 
часописа, што лично сматрам најзначајнијим постигнућем у 2016.-тој години, 

 Ово је јако битно и због категоризације часописа јер се ово сматра обавезујућим за 
сваког издавача у Србији, а то је још у повоју. 

- 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 

очекујем проблем већ у 2017 години, јер постоје тенденције да Винчин сервер буде 
предат у outsource-инг. На овај проблем ће се реаговати када до њега дође. 

 

Финансијски извештај је негативан јер извора финансирања није било, а из наведених разлога још тежа 

ситуација се очекује у наредној години. 

Уредништво часописа и даље фаворизује радове са неколико домаћих и међународних конференција (у 

организацији и суорганизацији ДТС-а) као извор радова и наставља са издавањем бројева посвећеним тим 

конференцијама успева да има увећани број радова која подлежу рецензији нивоа за објављивање у 

часопису. 

Молим одговарајућа тела ДТС-а да додатно изврше притисак на организаторе конференција и да се 

установи обавеза организатора скупова у организацији ДТС да шаљу одабране радове у Термотехнику и 

организују рецензију истих ради скраћивања поступка публиковања. 

 
др Дејан Цветиновић 

Уредник ТЕРМОТЕХНИКЕ 
05.03.2017, Београд 

 
 
1.3.2 Извештај о издавању часописа THERMAL SCIENCE у 2016-тој години 

 

 

У 2016-тој години навршило се 20 година од оснивања и почетка издавања часописа THERMAL SCIENCE.  

Ова годишњица прослављена је у Уредништву часописа „радно“, припремањем и објављивањем 6 редовних 

бројева и 6 Суплемената. Главни одбор Друштва термичара Србије, на предлог Института у Винчи, одобрио 

да се објави специјални број Supplement 1, 2016,  посвећен овој годишњици, а на предлог председника 

Друштва термичара, Проф. Др. Милана Радовановића, приређена је успешна и веома посећена Трибина на 

Машинском факултету у Београду.  

 Основне карактеристике рада у 2016 - тој години 

 И поред пораста интереса аутора за објављивање радова у часопису THERMAL SCIENCE, што се 
види на основу пораста броја радова и пораста интереса за објављивањем Суплемената, у 2015-тој 
је забележен пад Impact factora (кретање вредности Impact factora дато је у Табели 1).  
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Табела 1 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Impact Factor 0.407 0.706 0.779 0.838 0.962 1.222 0.939 

 

 Нисмо очекивали пад вредности Impact factora, јер је очигледан даљи пораст угледа часописа не 
само у нашем региону, већ и у свету (очугледан је повећани интерес аутора из целог света, и из 
земаља у којима је ниво научних истраживања висок - Кина, Иран, Југоисточна Аѕија), али и из нашег 
региона), да објављују радове у нашем часопису.  

 Више разлога могу бити узрок стагнирања Impact factora – повећан број радова, већи број 
Специјалних издања на захтев домаћих факултета и научних института, још увек дуг период од 
прихватања рада до његовог објављивања, већи број домаћих радова и други могући узроци. 
Очекујемо да ће значајан пораст квалитета објављених радова у 2016-тој години омогућити поновни 
пораст Impact factora.  

 Према последњим подацима тренутни Impact factor је око 1.3, што значи да се читаност и 
цитираност часописа стално повећава. 

 Напредак часописа огледа се и у очигледном померању радова ка модерним областима 
истраживања – коришћење обновљивих извора енергије, нанотехнологије и производња 
нановлакана и наночестица, енергетска ефикасност и одрживи развој.  

 Уредништво је и даље подстицало објављивање радова који приказују стратешка опредељења и 
циљеве у области енергетике и индустрије у свету, у Србији и земљама југоисточне Европе, и методе 
и критеријуме израде стратегије истраживања и стратегије развоја енергетских система. Посебно се 
обраћа пажња на радове посвећене већем коришћењу обновљивих извора енергије. Ови радови 
треба да помогну развоју научно заснованих метода формулисања енергетске стратегије Србије и 
циљно усмеравање истраживања у Србији ка модерним темама, и темама значајним за развој 
енергетике и индустрије у Србији. 

 Impact factor часописа THERMAL SCIENCE, који је од 2009. године у сталном порасту, и поред 
тренутне стагнације, сврстава га у горњу половину часописа у својој области, а према 
класификацији Министартсва просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, разврстан је 
у часописе М22.  

 Треба нагласити да је углед часописа у региону југоисточне Европе значајно порастао и да је према 
општем мишљењу многих истраживача у земљама бивше Југославије и околним земљама (Румунија, 
Бугарска, Турска, Мађарска и другим), најбољи часопис у области која обухвата термичке процесе у 
индустрији и околини, и енергетске технологије, класичне и обновљиве, о чему сведочи и значајан 
број радова који се пријављују из ових земаља. 

 Повећан је број радова из развијених земаља (Италије, Чешке, Пољске, па и Француске), а посебно 
је велики интерес аутора из Кине, Индије, Малезије, Ирана, Египта, Алжира, Туниса и Марока 

 Посебно желим да нагласим, да је повратком Проф. Стојана Петровића у Национални уређивачки 
одбор омогућено да се као Но.1, 2017, после паузе од преко годину дана, поново објави број 
посвећен процесима у моторима са унутрашњим сагоревањем. 

  
На иницијативу Народне библиотеке Србије, КОБСОН-а и Министарства науке, припремљена је и објављена 

на website-u, нова УРЕЂИВАЧКА ПОЛИТИКА часописа, усаглашена са међународном издавачком праксом и 

прописима Народне библиотеке Србије, и усаглашена са Законима о издаваштву. 
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 Најважнији статистички подаци. 
Број радова 

 У 2016-тој години пријављено је укупно 460 радова. 65 радова је одбијено одлуком Главног уредника 
без рецензије, 5 су аутори повукли. Број је добило и послато рецензнетима укупно 390 радова. 

 До сада је 106 (26%) радова одбијено на основу мишљења рецензената, 122 рада је још увек у 
процесу рецензирања, а 162 (41.5%) рада је прихваћено за објављивање ( у 2016-тој објављено 13 
radova, а у 2017-тој ће бити објављено  најмање 67). До сада објављени радови из 2016-те године 
су углавном радови домаћих аутора. 

 У 2016-тој години објављени су сви радови заостали из 2014-те године, а после 2017-те године 
остаће са 2018-ту, 90 радова из 2015-те године.  
 

Објављена издања 

Објављено је 6 редовних бројева и 5 Суплемената 

 Но. 1, са 30 радова, од којих су 5 радова из Србије, а осталих 25, из разних земаља од Кине до 
Ирана, Турске, Туниса и др.  

 Но. 2, са 34 рада, од којих су 9 радова из Србије, а осталих 25 Јужне Африке, Турске, Републике 
Српске, Словеније, Кине, Велике Британије, Финске Шпаније и др.и 3 рада у OPEN FORUMU. 

 Но. 3, са има 47 радoва и 8 кратких саопштења. Уредник овог броја је проф. Ји-Хуан Хе 
(National Engineering Laboratory for Modern Silk, College of Textile and Clothing Engineering, 
Soochow University, Suzhou, China Радови су обухватили модерне области: Fractal and fractional 
models 8 радова, Mathematical models 13 радова, Analytical methods 7 радова, Numerical methods 
10 радова, Nanotechnology 8 радова, и 8 кратских саопштења-).   

 Но. 4, са 34 рада, који садржи изабраних 19 радова саоштених на 9th SDEWES Dubrovnik 
Conference, одржаној 2015-те године у Дубровнику, који су уредили Prof. Daniel R. Schneider, Prof. 
Zvonimir Guzović, Prof. Neven Duić и Dr. Stanislav Boldyryev (Faculty of Mechanical Engineering and 
Naval Architecture, University of Zagreb, Zagreb, Croatia), из области ENERGY TRANSITION IN 
SOUTH EAST AND CENTRAL EUROPE. Аутори ових 19 радова су из Шведске, Италије, Хрватске, 
Грчке, Пољске, Босне и Херцеговине, Јапана и др. 
У другом делу објављено је 12 изабраних радова са из Србије који су посвећени одрживом 

развоју, и посебно производњи енергије из отпада и енергетској ефикасности зграда. 

 Но. 5, са 32 рада, од којих су 5 из Србије а осталих 27 из многих земаља од Кине до Италије. 

 Но. 6., са 34 рада, и 3 рада из Србије, и осталим радовима из многих земаља.  

 У 2016-тој години укупно штампано у 6 редовних бројева 219 радова и 7 радова у OPEN FORUM-у, од 
којих су 33 рада из Србије (15%).  

 Штампање 6-тог броја о чему је одлучено 2015-те године показало се веома оправданим. У току 2016-те 
и закључно са 2018-том биће одштампани сви заостали радови пријављени 2014-те и 2015-те, чиме ће 
се смњити време чекања на објављивање радова на мање од 2 године, што је просек и реномираних 
међународних часописа. 

 На Online first listi тренутно има око 140 радова који чекају да буду објављени, при чему су сви бројеви у 
2017-тој скоро попуњени. 

 Пре два дана објављен је Но. 1, 2017. 
 

Објављено је 5 Суплемената, а 1 је припремљен и биће објављен у 2017-тој  

 Суплемент Бр. 1, објављен у сарадњи и на предлог Института ВИНЧА, уредили су Др. Предраг 
Стефановић, Др. Вукман Бакић, Др. Борислав Грубор и Др. Горан Живковић (Лабораторија за 
термотехнику и енергетику), у коме је објављено 11 радова по позиву истакнутих научника из 



13 | С т р а н а  
 

Шведске, Русије, Немачке, Енглеске, Македоније, Канаде, Кине и Србије, и 17 одабраних радова 
многих факултета у Србији, а из области којима се Лабораторија баби од оснивања – 
турбулентна струјања, двофазни токови, сагоревање угља и биомасе, процеси у флуидизованом 
слоју. Суплемент је посвећен 20-то годишњици од оснивања часописа 

 Суплемент Бр. 2, објављен у сарадњи и на предлог Факултета Техничких наука у Новом 
Саду, а уредници су били Prof. Vladimir Katić (Vice-Dean of the Faculty of Technical Sciences,  
University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia) и Assoc. Prof. Chusak Limsakul (President of the Prince of 
Songkla University, Songkhla, Thailand). Објављено је 25 радова - 19 из Србије и 6 из Малеѕије и 
Тајланда. Радови су били у следећим областима – енергетска ефикасности – 3, електро 
енергетски ситеми – 6, обновљиви извори енергије – 5 papers, био-механичка енергија и 
роботика – 8 papers, и термотехника – 3 papers. 

 Суплемент Бр. 3, објављен је у сарадњи и на предлог Departmentof Mathematics and Mechanics, 
China University of Mining and Technology, Xuzhou, Јiangsu, а уредници су били Проф. Др. 
Xiao-Jun Yang (Departmentof Mathematics and Mechanics, China University of Mining and 
Technology, Xuzhou, Јiangsu), Prof. Carlo CATTANI ( Department of Economics and Enterprise,  
University Tuscia, Viterbo, Italy) и Prof. Amar DEBBOUCHE (Department of Mathematics, Guelma 
University,  Guelma, Algeria), у коме су објављени радови из области Modern Mathematical 
Problems in Heat and Fluid Flow. Објављено је 44 рада - из области The recent heat flow in 
different operators 27, из области The recent fluid flow in different operators 12 и из области The 
topics related to the fractal theory, and heat and fluid flow 5 (аутори су били из Кине, Италије, 
Алжира, Турске, Индије, Румуније, Португалије, Шпаније, Пакистани Кувајта. 

 Суплемент Но. 4 објављен је у сарадњи и на предлог University College of Engineering 
Villupuram (A constituent college of Anna University Chennai) Villupuram, Tamil Nadu, India, а 
уредник је био Dr. Senthil Ramalingam. Објављен је 31 рад аутора из Индије. Радовима су 
приказени резултати коришћења модерних експерименталних и нумеричких метода при 
решавању инжењерских проблема и пројектовања у областима енергетике, сагоревања, 
хлађења и провертавања, заштите околине и обновљивих извора енергије. 

 Суплемент Но. 5, објављен је у сарадњи и на предлог Машинског факултета у Нишу, а 
уредник је био Проф. Младен Стојиљковић. Објављено је 34 рада аутора са Машинских 
факултета у Нишу, Крагујевцу и Новом Саду. Радови су приказали резултате истраживања на 
овим факултетима из области механике флуида, термотехнике, термоенергетике, аутоматике и 
роботике, соларне енергије, енергије у зградама, енергетске ефикасности и хидрауличких 
машина.  

 Суплемент Но. 6, се припрема на предлог и у сарадњи са Машинским факултетом у Београду. Биће 
објављено 28 радова изабраних међу радовима који су представљени на TURBULENCE WORKSHOP (од 
тога 10 позваних предавања истакнутих светских научника у области истраживања турбулентних 
струјања), који је одржан почетком септембра 2015-те године у Београду. Због кашњења рецензија које 
води Машински факултет, овај Суплемент ће бити објављен у 2017- тој години. Овај суплемент је 
посебно значајан јер у више радова даје историјски пресек истраживања турбулентних струјања у 
научним институцијама у Србији. 

 Укупан број радова објављен у Суплементима је 162 (ако додамо и 28 у Суплементу о турбулентним 
струјањима број радова који је обрађиван је 190). . Од ових 190 радова, 88 радова је домаћих. 

 Од укупно THERMAL SCIENCE објављених радова у 2016-тој години (416) из Србије је било 121, или 
30%, што показује да THERMAL SCIENCE успешно обавља једну од својих основних мисија – да покаже 
светској научној заједници научна достигнућа у научним институцијама у Србији. 

 

Финансирање часописа THERMAL SCIENCE  у 2016 години 

Издавање часописа THERMAL SCIENCE од како је постао угледан часопис са стално растућим бројем 

објављених бројева годишње и броја радова, финансира се из више извора: 

 од средстава које Институт у ВИНЧА добија од Министарства науке,  
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 од видљиве и невидљиве (у облику радног учешћа служби Института и Лабораторије и 
запослених научних радника у уређивању часописа) финансијске помоћи Института за нуклеарне 
науке ВИНЧА, и посебно од Лабораторије за термотехнику и енергетику, и 

 од подршке и невидљиве финансијске помоћи Друштва термичара Србије, 

 од 2013-те године од уплате Партиципације аутора од 150 Еура по објављеном раду.  

 с обзиром да је THERMAL SCIENCE Open Access часопис, приходи од претплате су 
занемарљиво мали. 

 Последњих година приход од објављивања Суплемената постаје све значајнији. Овај приход 
Уређивачки одбор „држи под контролом“, имајући у виду техничке могућности научног и 
техничког уредништва и утицај Суплемената на квалитет радова и квалитет и углед часописа. 

 

Суплементи имају контрадикторни утицај на углед и квалитет часописа. С једне стране приход од 

суплемената омогућава нижу Партиципацију за ауторе и повећава видљивост и углед часописа, али са друге 

стране процес рецензије радова у суплементима није под контролом Националног уређивачког одбора. Због 

тога је Главни одбор Друштва термичара Србије, на предлог Главног и одговорног уредника препоручио да у 

2017-тој и 2018-тој годишње број суплемената не пређе 4 суплемента по години. 

Структура прихода у 2016-тој години 

 Приход од партиципације   27,000.00 Eura = 3,348,000.00 din 

 Приход од Суплемената   31,234.00 Eura = 3,873,016.00 din 

 Приход од Министарства     7,260.00 Eura =     900,000.00 din 

Укупно    65,494.00 Eura = 8,121,016.00 din 

 

У поређењу са приходима из 2015-те године (50,900.00 Еура =  6.260.762,00 din), то је повећање прихода од 

30% . 

 

Уредништво посебно води рачуна да на рачуну часописа THERMAL SCIENCE, на крају  финансијске године  

увек остане толико средстава колико одговара уплатама аутора чији радови још нису објављени. 

 

Планови за 2017-ту годину 

 Објавиће се 6 редовних бројева, али ће Но. 1, бити објављен у две књиге Но. 1А и Но. 1Б.  

 Примљено је 7 предлога за могуће објављивање суплемената, од тога су 2 пред уговарањем, 4 су 
одбијена или су предлагачи одустали због цене, а један предлог је још у разматрању. 

 У току је потписивање уговора ради објављивања три Суплемента: 

 RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY, у сарадњи са Department of Mechanical 
Engineering, Hindusthan College of Engineering and Technology, Coimbatore- 641032 India   

 DEVELOPMENTS IN FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS OF RENEWABLE ENERGY, у 
сарадњи са Department of Mechanical and Power Engineering, Northwestern Polytechnic University, 
P.O. Box 24, Xi'an, 710072 P.R. China 

 Највећи део посла на објављивању ових суплемената биће обављен у 2017-тој години, и највећи део 
прихода примљен у 2017-тој, мада ће ови суплементи бити објављени у првој половини 2018-те године 

 За 2018-ту годину до сада има 3 предлога, један је пред уговарањем, а за два су у току преговори. 

 У току је потписивање: 

 NEW TRENDS IN FRACTIONAL MODELLING OF TRANSPORT PROBLEMS IN FLUID 
MECHANICS AND HEAT-MASS TRANSFER, у сарадњи са Department of Mathematics, Science 
Faculty, Firat University, 23119, Elazig, Turkey 
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 За објављивање редовног броја за који је Guest editor Prof. Dr. Ji-Huan He, уговорена је нова цена – 
15.000,00 $УСА 

 Пред завршетком је усвајање софтвера за електронско уређивање, чиме би се значајно смањио обим 
техничких и административних послова Научног и техничког уредништва. Велики посао на усвајању и 
увођењу електронског уређивања обавили су Проф. Др. Драгослава Стојиљковић, Др. Вукман Бакић и Др. 
Милијана Паприка. 

 Електронско уређивање ће омогућити брже процесуирање радова и комуникацију са ауторима и 
рецензентима.  

 Посебно треба упозорити на повећање броја плагијата или селф-плагијата, тако да у сарадњи са 
Народном Библиотеком Србије, Министарством и КОБСОН-ом треба радити на набавци софтвера 
за анализу радова ради откривања плагијата. 

 Часопис се дистрибуира на преко 170 адреса у иностранству и земљи, а размењује са 20 иностраних 
часописа и публикација.  

 Радови објављени у часопису THERMAL SCIENCE, у редовним бројевима или суплементима, и они који 
се налазе на Online first listi чекајући објављивање налазе на сајту часописа 
(http://thermalscience.vinca.rs ), и на сајту Народне библиотеке Србије (DOISerbia) и у многим базама 
података Web of Science, DOAJ и EBSCO, и слободно су доступни свим истраживачима у свету што је 
значајно допринело развоју и квалитету часописа 

 Посебно наглашавам да се од прошле године THERMAL SCIENCE, приказује и на Кинеској академској 
бази података: China Academic Journals (CD Edition) Electronic Publishing House Co., Ltd, што је 
резултат угледа часописа у свету и значајно ће утицати на видљивост часописа у Кини, а и у свету. 
 

Часопис THERMAL SCIENCE је дао значајан допринос порасту угледа науке и истраживача из Србије, о чему 

сведоче многи похвални дописи Уредништву часописа од стране угледних научника у свету, захваљујући 

преданом раду научног и техничког уредништва и сталној подршци оснивача Друштва термичара Србије и 

издавача Института за нуклеарне науке ВИНЧА. 

Београд, 8 март 2017 

 

Проф. Др. Симеон Ока, Главни и одговорни уредник. 
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 1.4  Финансијски извештај 
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