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1. Izveštaj o radu 
1.1.Tribine  
 

Друштво термичара Србије је у периоду од 2017.-2018. 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 чалнова Друштва.  
 
Трибина бр. 29 – Трибина посвећена систему даљинског грејања 
Трибина је организована са циљем да се стручна јавност упозна са актуелном ситуацијом у 
топланама Србије и перспективама развоја. Детаљан приказ стања, проблема и могућности развоја 
у систему даљинског грејања дао је Зоран Предић, државни секретар Министарства рударства и 
енергетике. Методологију за одређивање цене топлотне енергије и коришћења биомасе у системима 
даљинског грејања Републике Србије приказао је Дејан Стојановић, члан Савета АЕРС-а и 
председник УО ТОПС. 
 
Трибина бр. 30 – Посвећена обележавању јубилеја 10 година рада Иновационог центра 
машинског факултета 
Трибина је организована са циљем да се прикажу резултати рада који су постигнути у периоду од 
оснивања ИЦМФ. У уводном делу, Драгана Перовић је представила активности и  истраживања 
ИЦМФ.  У наставку, приказани су резултати пројеката које је у претходном периоду реализовао 
ИЦМФ и то: 

 Иновативни концепт пројеката енергетске ефикасности - др Маја Ђуровић Петровић 

 Енергетска ефикасност у зградарству - др Светлана Стевовић 

 Термички прорачуни применом "open source" софтвера - др Ивана Ивановић 

 Термомеханичко понашање полимера - др Зорана Голубовић. 
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Трибина бр. 31 – Представљање активности Амбасаде Холандије у Републици Србији у 
области енергетике 
Циљ трибине је био да се прикажу активности Амбасаде Холандије и фирми из ове земље које су у 
претходном периоду учествовале и инвестирале у области енергетике, као и да се прикажу примери 
добре праксе проистекли из сарадње. Г-ђа Marielle van Miltenburg, заменица Амбасадора Краљевине 
Холандије у Србији је приказала преглед тренутне економске и политичке сарадње између 
Краљевине Холандије и Србије. Фирме из Холандије посебно су биле заинтересоване за пројекте у 
области обновљивих извора енергије, тако да су учесници трибине имали могућност да се упознају 
са искуствима који су се односили на енергију ветра и биомасу кроз одговарајуће презентације: 
Потенцијали ветроенергије у Србији и холандско искуство у томе - Г-ђа Неда Лазендић: директорка 
за Србију 
Искоришћавање потенцијала енергије биомасе у Србији уз помоћ холандских технологија - Г-дин 
Зоран Поморишки, пројектни менаџер. 
 
Трибина бр. 32 – Топлане Србије – 100 дана грејне сезоне, Ниш 
Машински факултет у Нишу, Катедра за термотехнику, термоенергетику и процесну технику, и 
Друштво термичара Србије организoвали су научно-стручну трибину под називом "ТОПЛАНЕ 
СРБИЈЕ - 100 ДАНА ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ" на Машинском факултету у Нишу 13.02.2018. године, са 
почетком у 12 часова, са циљем да се широј стручној јавности представи текућа проблематика у 
раду топлана и система даљинског грејања у Србији. 
Одржана су следећа предавања: 
˗ Актуелна ситуација у топланама Србије и перспективе развоја, Зоран Предић, Државни секретар 

Министарства рударства и енергетике РС 
˗ Могућности коришћења енергије сунца у системима даљинског грејања, проф. др Милош Бањац, 

Помоћник министра рударства и енергетике РС 
˗ Методологија за одређивање цене топлотне енергије и коришћења биомасе у системима 

даљинског грејања РС, Дејан Стојановић, члан Савета АЕРС-а и председник УО ТОПС 
˗ Топлификациони систем Машинског факултета у Нишу, Марко Игњатовић, руководилац система 
˗ Хидрогеолошка истраживања за потребе даљинског грејања на локалитету Градске топлане у 

Нишу, Биљана Петковић, представник ЈКП ''Градска топлана'' Ниш 
˗ Принципи мерења количине топлотне енергије, Бранко Црнчевић, директор ''Термонет'' доо, 

Београд 
˗ Телекомуникационе и сигналне инсталације при извођењу даљинског надзора и оптимизација 

система даљинског грејања, излагач Амер Карабеговић, извршни директор ''Петрол Словенија'' 
˗ Представљање производног програма пумпи за системе даљинског грејања компаније Wilo, 

излагач Милан Костић, представник компаније Wilo 
Након предавања у дискусији је учествовало више учесника трибине. 
Трибини је присуствовало око 120 представника топлана Србије, енергетских менаџера локалних 
самоуправа, чланова Друштва термичара Србије и других заинтересованих. 
  
 1.2 Skupovi, 
  
Еnergy Day Serbia (Дан енергије Србија) 

У организацији Друштва термичара Србије и Енергопројект Ентела, по седми пут, обележен је Дан 
енергије Србија 19. јуна 2017. године. Ова манифестација организована је у оквиру Европске недеље 
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одрживог енергетског развоја и тематски је била посвећена одрживом снабдевању енергијом за све 
грађане Европе.  
Скуп је био подељен у две сесије: прва сесија са предвањима по позиву и друга сесија као панел 
дискусија. 
Прва сесија је била посвећена Одрживом коришћењу енергије у републици Србији и окружењу. У тој 
сесији су учествовали предавачи по позиву: 

 Бранислава Лепотић Ковачевић, директор правне функције ЈП Транснафта 

 Лулин Радулов, директор, Црноморски енергетски истраживачки центар, Софија, Бугарска 

 Милош Бањац, в.д. помоћника министра, Министарство рударства и енергетике Републике 
Србије 

 Љубо Маћић, председник Савета Агенције за енергетику Републике Србије. 
Панел дискусија је била посвећена Изазовима енергетске одрживости. Модератор је била 
Драгослава Стојиљковић, а панелисти су били: 
Александар Јаковљевић, директор Сектора за стратегију, пословни развој и регулаторне односе ЈП 
“Електропривреда Србије” 
Дејан Стојановић, саветник, Агенција за енергетику Републике Србије 
Филип Кокаљ, Универзитет у Марибору, Словенија 
Слободан Вукосавић, дописни члан Српске академије наука и уметности 
Младен Симовић, директор Енергопројект Ентел 
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 одрживог обезбеђивања 
енергије за све грађане 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 дипломски рад равноправно су поделила два 
добитника: Невена Сијерковић за мастер рад под називом “ Упоредна анализа ризика старе и нове 
депоније пепела из термоелектрана у Костолцу ”, Универзитет у Београду - Рударско-геолошки 
факултет, под менторством проф. др Динка Кнежевића и Душан Стојановић за мастер рад под 
називом “ Хладњача за смрзавање и складиштење шљиве ”, Универзитет у Нишу – Машински 
факултет, под менторством проф. др Братислава  Благојевића. 
 Програм скупа, презентације, закључци и фотографије могу се наћи на сајту Друштва термичара 
Србије.  
 
 

Kонференције ИЕЕП 2017  

Шеста Регионална конференција “Индустријска енергетика и заштита животне средине у земљама југоисточне 

Европе”, ИЕЕП 2017, одржана је на Златибору, у Kонгресном центру Романија, од 21. до 24. јуна 2017. године 

у организацији Друштва термичара Србије, а под покровитељством Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије и Привредне коморе Србије.. 

Конференцију је званично отворио Проф. др Милош Бањац, помоћник министра у  Министарству рударства и 

енергетике Републике Србије.  
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Програм конференције састојао се од уводне сесије и четири основне сесије: Eнергетска политика, 

законодавство и подстицајни елементи, Eнергетска ефикасност у индустрији и зградарству (подсекција на овој 

конференцији је била „Снабдевање енергијом“), Заштита животне средине и Обновљиви извори енергије. 

Поред тога, биле су организоване  и две специјалне сесије – Систем енергетског менаџмента као алат за 

унапређење енерегетске ефикасности  и Енергетска ефикасност пумпних система. 

У прилогу извештаја дат је коначни програм конференције. 

Теме конференције  су и ове године одржале актуелност и  значајно интересовање стручњака из региона. 

Конференција је, као и претходне, одржала регионални карактер. На конференцији је представљено 60 

радова из 9 земаља. Било је присутно 109 учесника, од тога 70 из Србије и 39 из иностранства, из 14 домаћих 

и 16 иностраних научних институција.  

На крају сваке сесије организовани су одговори на питања и дискусије учесника. Конференција је затворена у 

суботу, 24.06.2017 у 14 часова. 

На бази тих дискусија и свега оног што се могло чути током трајања конференције, организациони одбор је 

формулисао следеће закључке: 

1. Kонференцијa је oдржалa регионални карактер. Око 30% радова је било ван Србије. Овогодишња 
конференција је имала приближно једнак број учесника као и претходне, а према броју, а посебно 
према квалитету радова и броју иностраних учесника, конференција се може оценити  успешном. 
Предложено је да се следећа конференција одржи 2019. године.  

2. Констатовано је да је у односу на претходну конференцију нешто повољнија клима за реализацију  
пројеката из области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије. Међутим, и даље је 
недовољно интересовање од стране менаџмента у индустрији за пројекте енергетске ефикасности и 
недовољно познавање потенцијала, што има за резултат недовољан број реализованих пројеката.  

3. Значајан помак од стране државе начињен је у реализацији Система енергетског менаџмента 
предвиђеног  Закона о рационалном коришћењу енергије - значајан број кандидата прошао је обуке 
за енергетске менаџере, али систем није комплетиран обукама за енергетске саветнике и обавезним 
прегледима.  

4. Постојање уредбе Владе Републике Србије о стимулативним ценама електричне енергије из 
обновљивих извора енергије (ОИЕ) веома је подигло интерес за реализацију пројеката из ове 
области, што се показало и  на овој конференцији кроз велики број радова и приказе реализованих 
пројеката. Међутим, и поред значајно већег интереса и великог броја планираних, али и реализованих 
пројеката, учесници су истакли да је и даље административна процедура проблем у реализацији 
пројеката. Постоји и даље велики интерес за соларне електране, реализован је и један број 
пројеката, али је ограничење и даље веома ниска квота за укупну снагу појединих типова соларних 
електрана. Мада је кренула реализација пројеката коришћења енергије ветра, и у овој области 
проблем су ограничене квоте. Значајан помак је урађен у реализацији пројеката биогасних 
постројења, где су добре подстицајне цене, али и постоји и финансијска подршка банака. Закључак 
округлог стола о биомаси је био да је неопходно више напора уложити у конкретне пројекте 
коришћења пољопривредне биомасе и у уређење тржиште биомасе, што се очекује од пројекта 
развоја тржишта биомасе који се реализује уз учешће Привредне коморе Србије. 

5. На сесији посвећеној енергетској ефикасности у зградарству констатовано је да постоје велики 
потенцијали за смањење потрошње енергије у овој области. Закључак дискусије у којој је учествовало 
више учесника конференције је да није било битних помака у раду на унапређењу постојеће 
регулативе, мада је уочено да постоје значајни недостаци у постојећим правилницима о потрошњи 
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енергије у зградама који могу негативно да утичу на повећање енергетске ефикасности у зградарству. 
Већи број пријављених радова из области снабдевања енергијом на овој конференцији (било је 
потребно увести посебну подсесију) показао је да постоје интерес и напори да се унапреди 
енергетска ефикасност у овој области.  

6. Треба наставити и интензивирати међународну, а посебно регионалну, сарадњу у области енергетске 
ефикасности, обновљивих извора енергије и заштите животне средине. У том смислу Друштво 
термичара Србије (ДТС) није реализовало иницијативу прошле конференције о заједничкој 
организацији скупова са сродним друштвима из региона, али је учествовало у организацији 
међународне конференције EFEA 2016 која је одржана у Београду.  

 

Датум одржавања следеће, Седме конференције Регионалне конференције “Индустријска енергетика и 

заштита животне средине у земљама југоисточне Европе”, ИЕЕП 2019, је јуни 2019, а тачан термин и место 

одржавања одржавања конференције одредиће Главни одбор  Друштва термичара Србије. 

Председник Секције за индустријску енергетику ДТС и председник Организационог одбора 

конференције ИЕЕП2017 

Проф. Горан Јанкес 

SIMTERM 2017 
Mašinski fakultet u Nišu u saradnji sa Društvom termičara Srbije, a uz podršku Ministarstva prosvete, nauke 
i tehnološkog razvoja RS, Ministarstva energetike i rudarstva RS i Grada Niša, organizovao je 18. 
Simpozijum termičara Srbije pod nazivom SIMTERM 2017. Simpozijum je održan u periodu od 17 - 20. 
oktobra 2017. godine, u hotelu ''Moravica'' u Sokobanji, Srbija. 
 
Svečano otvaranje održano je 17.10.2017. godine sa početkom u 17h. Na otvaranju su govorili: 
- dr Milan Radovanović, predsednik Društva termičara Srbije 
- dr Mirjana Laković, predsednik Organizacionog odbora SIMTERM 2017 
- dr Nenad Pavlović, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu 
- dr Vlastimir Nikolić, prorektor Univerziteta u Nišu 
- Isidor Krstić, predsednik Opštine Sokobanja 
- dr Martin Bogner, Savez mašinskih inženjera i tehničara Srbije 
- dr Nebojša Ranđelović, pomoćnik gradonačelnika Grada Niša za oblast visokog obrazovanja i saradnje sa 
akademskom zajednicom 
 
Skup je zvanično otvorio dr Miloš Banjac, pomoćnik Ministra rudarstva i energetike. Nakon otvaranja, 
Društvo termičara Srbije Mašinski fakultet u Nišu su se oprostili od velikana srpske nauke i struke iz oblasti 
nauke o toploti, prof. dr. Dimitrija Voronjeca, posvećujući mu pored skromnog govora minut prisećanja na 
njegov život i rad. 
 
Svečanom otvaranju prisustvovalo je 86 zvanica i učesnika, medju kojima predstavnici Mašinskih fakulteta 
skoro svih Univerziteta u zemlji i okruženju. 
Prijavljeno je 120 naučnih radova iz 11 tematskih oblasti, od toga 43 rada iz inostranstva. 
Od ovog broja radova, koji su ušli u zvanični program i Zbornik apstrakata, na Simpozijumu je izloženo  
113 radova (70 usmeno izlaganje, 43 poster sesija).  
Pored ovih radova, dodatno je predstavljeno još 8 radova po pozivu, što ukupno čini 121 izložen rad. 
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Broj učesnika sa radovima, kao autora i  koautora  je  bio  184,  i  dodatno  je učešće u radu Simpozijumu 
уzelo još 32 učesnika bez radova.  
Iz inostranstva bilo je prisutno: iz Makedonije 12, iz Rumunije 4, iz Rusije 1, iz Slovenije 3, iz Hrvatske 1, 
Italije 1, Bosne i Hercegovine 6, Turske 4, Crne Gore 2, Bugarske 6. 
U sredu,  18.10.2017., održan je  panel posvećen sadašnjem stanju, problemima i budućim koracima  u  
proizvodnji  toplotne  energije  u  Srbiji.  
Moderator  tribine  bio  je Milovan Lečić – direktor Poslovnog udruženja Toplane Srbije 
Prisustvovao je veliki broj predstavnika toplana u Srbiji. 
 
Predsednik Organizacionog odbora 18. Simpozijuma termičara Srbije 
Prof. dr Mirjana Laković Paunović 
 
1.3 Izdavačka delatnost 
 
Časopis THERMAL SCIENCE 

SKUPŠTINI DRUŠTVA TERMIČARA SRBIJE 

Izveštaj za 2017. godinu 

Prošla, 2017 godina bila je značajna prekretnica u radu na izdavanju časopisa THERMAL SCIENCE. 

 Posle više od 22 godine korišćenja usluga štamparije Instituta u Vinči, a zbog zatvaranja Izdavačkog 
odeljenja i ove štamparije u 2017-toj godini UREDNIŠTVO je bilo upućeno da na tržištu usluga nalazi i 
odabira neophodne izvršioce poslova. Ovaj proces je uspešno završen i nije uticao na redovno 
štampanje časopisa. Glavnu i najvažniju ulogu u ovom procesu su imali Tehničko uredništvo i Tehnički 
urednik Vlada Živković i njegov pomoćnik Vladan Živković. Odabrani su najkvalitetniji i najpovoljniji 
izvršioci usluga. 

 Posle kratkotrajnog pada vrednosti Impact Factorа u 2015 toj godini, je u 2016-toj godini Impact 
Factor ponovo porastao i sada je 1.093. Procena je da će njegova vrednost za 2017. godinu biti 1.18  

 Vrednosti Impact Factorа date su u tabeli za period od 2009. do 2016. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Impact Factor 0.407 0.706 0.779 0.838 0.962 1.222 0.939 1.093 

 THERMAL SCIENCE je u 2017. 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 
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 2018. godini u brojevima No. 1 i No. 6. 
Smanjivanje perioda čekanja povećaće prijavu kvalitetnih radova, što će uticati na dalje povećanje 
Impact factora. 
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 O kvalitetu procesa recenziranja sada brine ekspertski tim od 9 SUBJECT EDITORA, tri više nego u 
2016. godini: Dr. Miroslav Sijerčić, Dr. Vukman Bakić (Editor), Prof. Vladimir Stevanović, Dr. Milijana 
Paprika, Prof. Nenad Miljić, Prof. Stojan Petrović, Prof. Simeon Oka (Editor-in-chief), i od 2017. Dr. 
Marina Jovanović, Dr. Rastko Jovanović i Dr. Srđan Belošević, tako da su recenzije kvalitetnije i period 
recenziranja skraćen.  

 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 
najvalitetnijih domaćih časopisa međunarodnog ugleda. Zbog toga je stanje na računu veće nego na 
kraju 2016-te godine, što će omogućiti i dalje smanjenje vremena čekanja u 2018-toj godini.  

 Interes za objavljivanje Supplemenata je veći nego što dozvoljava radni kapacitet naučnog i Tehničkog 
uredništva, ali i briga da se kvalitet časopisa održi na postignutom nivou (mada radovi objavljeni u nekim 
Supplementima imaju izuzetno veliku citiranost – preko 100 citiranja). 

 Uredništvo vodi računa da na kraju finansijske godine ostanu dovoljna sredstva za objavljivanje radova 
koji su na Online first listi (trenutno 142 rada), a obezbeđena su i sredstva da se u 2018. Godini nabavi 
softwer za otkrivanje plagijarizama i završi i pusti u rad softwer za elektronsko uredjivanje 

 
Pre zatvaranja štamparije u Vinči, a u dogovoru sa rukovodstvom Instituta, odštampani su svi 
zaostali brojevi iz 2016, godine i distribuirani prema uobičajenom spisku domaćih i svetskih 
biblioteka 
 

Osnovni statistički podaci 
Broj radova 

 Podneto je za objavljivanje ukupno  525 radova 

 Odbijeno bez recenzije    115 radova (22%) 

 Dobilo ID broj i upućeno recenzentima 410 radova 
Zaključno sa 2. martom 2018 

 Odbijeno posle recenzije   137 radova (33%) 

 Još uvek u procesu recenziranja  104 radova (25%)  

 Prihvaćeno za objavljivanje   169 radova (42%) 

 U 2018. je podneto već 84 rada (uz 25 odbijenih) 

Objavljeno je 6+2 redovna broja i 3 Supplementa 
Redovni brojevi (6 + 2, No. 1 i No. 6 sa po dva toma А i B): 

 No. 1А, 14 radova Guest editori Prof. Jordan Hristov (Bulgaria), Prof. Dumitru Baleanu (Turkey) i 
Prof. Abdon Atangana (South Africa), i 21 rad u raznim primenjenim oblastima 
            – ukupno 35 radova. 

 No. 1B, editor Prof. Stojanom Petrovićem     -  ukupno 31 rad 

 No. 2. 6 radova Guest editorima Prof. Jordan Hristov (Bulgaria), Prof. Dumitru Baleanu (Turkey) i 
Prof. Abdon Atangana (South Africa), i 28 radova iz raznih primenjenih oblasti 
           ukupno - 34 rada. 

 Nо. 3, из различитих области       ukupno - 35 радова.  

 No. 4, MATHEMATICAL MODELS FOR THERMAL SCIENCE, Guest Editor Prof. Ji-Huan He (Kina) 
             45 radova 

 No. 5, iz raznih oblasti primenjene termotehnike     36 rada. 

 No. 6А, iz raznih oblasti primenjene termotehnike     34 rada. 

 Nо. 6B, iz raznih oblasti primenjene termotehnike     34 rada. 
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Ukupno objavljeno       284 (od toga 37 ili 13% iz Srbije). 
 

Supplementi 
 Ugovoreno je 6 Supplemenata (3 za 2017-tu i 3 za 2018.) 
Objavljeno je 3 Supplementa 

 Supplement 1- ADVANCED COMPUTATIONAL METHODS FOR LINEAR AND NON-LINEAR HEAT 
AND FLUID FLOW u saradnji sa SCHOOL OF MECHANICS AND CIVIL ENGINEERING, CHINA 
UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY, Xuzhou 221116, China, sa Guest editorima: Prof. 
Xiao-Jun Yang, (Kina); Prof. Syed Tauseef Mohyud-Din (Pakistan); и Prof. Amar Debbouche, 
(Alžir),      44 rada  
 

 Supplement 2 - RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY, u saradnji sa Department of 
Mechanical Engineering, Hindusthan College of Engineering and Technology, Coimbatore- India, 
sa Guest editorima iy Indije : Prof. Mohanraj MURUGESAN i Dr. Jayaraj SIMON 
           19 radova sa 
International Conference on Renewable and Sustainable Energy, Coimbatore, Indija, April 2017. 

 

 Supplement 3 – MODERN INVESTIGATIONS OF TURBULENT FLOWS, u saradnji sa  Mašinskim 
fakultetom u Beogradu i Institutom za Nuklearne nauke u Vinči ,  Urednici Dr. Djordje Čantrak 
(Srbija) i Prof. Javier Urzay (USA)      28 izabranih radova sa 
Turbulence Workshop - International Symposium, Mašinski fakultet, Beograd, 2015.  
 

Ukupno objavljeno       91 rad (od toga 21 iz Srbije) 
 

U 2017-toj godini u 11 izdanja (8+3) objavljeno je ukupno 375 radova (od toga 58 ili 15% iz Srbije). 

Autori ostalih radova bili su iz: Poljske, Rusije, Turske, Bugarske, Mađarske, Pakistana, Irana, Indije, Italije, 
Hrvatske, Makedonije, Kine, Malezije, Tajlanda, Tajvana, Rumunije, Južne Afrike, Brazila, Tunisa, Francuske, Alžira, 
Maroka, USA, Kanade, Engleske, Nemačke, Crne Gore i drugih zemalja. 

Planovi za 2018-tu godinu 

 Objaviće se ponovo 6+2 redovna broja (No,1 i No. 6 biće objavljeni u dva toma No.1A i No.1B.  

 No. 1A je gotov, a No. 1B će biti gotov za nekoliko dana. Supplement 1 je gotov. Ovi brojevi biće 
postavljeni na website  do sredine marta. 

 Završiće se do juna meseca još 2 Supplementa za koja su počeli radovi u 2017.-toj. A do kraja godine i 
2 domaća Supplementa sa radovima sa SIMTERM-a u Soko Banji i jedan Specijalni broj  koje su 
predložili Institut u Vinči i Mašinski fakultet u Beogradu,  

 Razmatra se više predloga za objavljivanje Supplemenata, dva iz Rusije, 1 iz Turske i 1 iz Kine, za koje 
su pregovori u toku. U slučaju ugovaranja rad na njima bi počeo 2018. godine , a bili bi objavljeni u 
2019-tojgodini. 

 Nabaviće se, i početi sa korišćenjem, softwer za otkrivanje plagijarizama, i počeće korišćenje softwera 
za elektronsku komunikaciju sa autorima i recenzentima i elektronsko uredjivanje časopisa. 

 Priprema se reorganizacija rada Naučnog i Tehničkog Uredništva, zbog povećanog obima posla i novih 
uslova poslovanja sa kooperantima na tržištu usluga. 

THERMAL SCIENCE je značajno doprineo međunarodnom 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 
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Supplemenata. Takodje, povećan je broj ponuda istaknutih naučnih radnika iz raznih zemalja da postanu članovi 

našeg International Advisory Board-a. 

Zbog postignutih rezultata i posvećenog rada Naučnog Urednštva, svih članova Nacionalnog Uređivačkog Odbora, i 

posebno subject editora, i Tehničkog uredništva, aktivnosti potrebne za redovno izdavanje časopisa THERMAL 

SCIENCE, zaslužuju da se podrška Minstarstva 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. 

Beograd 2 mart 2018 

 
Prof. Dr. Simeon Oka 

Glavni i odgovorni urednik 

 

Časopis TERMOTEHNIKA 

Полазне чињенице: 

- Финансирање од стране државе не постоји од 2011. године, 
- Од 2015 године часопис је коришћењем унутрашњих финансијских резерви Друштва претплаћен 

на Сервис за електронско - онлајн уређивање часописа – Асистент од ЦЕОН-а), 
- Обим радова задњих година је остао веома мали и креће се око 10-15 радова годишње, 
- Институт Винча је како је то најављено 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 2017. године: 

- Промена визуелног идентитета са акцентом на дугу традицију и генерације научника које су 
публиковали радове у Термотехници; 

 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 још 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-

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


10 | с т р а н а  
 

218X одакле радови могу да се download-ују што до сада није могло а ово је изузетно битно за 
будуће реферисање часописа; 

 Задња два броја за 2016 и 2017 су комплетно уређивани коришћењем интернет 
апликације и то може да се сматра уласком часописа у дигитални сервис, 

 У овај процес је укључено још 3 нова уредника тема часописа који су кроз први и други 
број, и радове додељене њима на едитовање, прошли и курс употребе програма 
електронског уређења часописа,  

 Ово је јако битно и због будућег плана повећања категорије 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 почетком 2018 године, јер постоје тенденције да Винчин сервер 
буде предат у outsource-инг. На овај проблем треба да се промтно реагује. 

 

Финансијски извештај је негативан (-120.314,00 динара) јер извора финансирања није ни било, 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. 

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 

 

 

 1.4 Finansijski izveštaj  
Дат у наставку документа на самом крају. 
  
 2.Plan rada za 2018 
  
NI skupovi: 
 
2.1 Toplane Srbije (TOPS) – 18.maj 2018 u zajednici sa zajednicom toplana Srbije, Zlatibor 
2.2 Energy day – juni u okviru Evropske nedelje održivog razvoja, za jedno sa Energoprojekt – 
Entelom, Beograd 
2.3 Elektrane – 28.X-2.XI.2018, Zlatibor 
 

 
 



 
PREGLED FINANSIJA ZA 2017. godinu 

 DRUŠTVO TERMIČARA SRBIJE 
 

2017. finansijska godina započeta je saldom + 92.988,00 din. 
                   
OPŠTI  POSLOVI: 
Prihod:       
1.Bankarske kamate   655,00 
2.Donacija     2.289.165,00 
3.Putni troškovi                         10.000,00    
                  Ukupan prihod:   2.299.820,00  
 
Rashod:    
1. Saldo početni      -147.394,00 
2. Kotizacije za Thermal Science od  
    Konferencije „BEST“      - 73.042,00 
3. Bankarske provizije              -10.758,00 
4. Oglasi                                  - 14.000,00 
5.Putni troškovi                        - 26.211,00 
6. Reprezentacija                    -113.253,00 
7. Porez                                    - 49.500,00 
8.Ugovor o delu                   - 1.430.620,00 
        Ukupan rashod: - 1.864.778,00 
 
SALDO kraj 2017.god. + 435.042,00 
 
 
KONFERENCIJA IEEP 2017. 
Prihod:    1.Donacije                 250.000,00 
             
Rashod: 1. Materijal i štampa  - 127.414,00 
               2. Reprezentacija       - 99.000,00 
               Ukupan rashod         - 226.414,00 
 
SALDO: + 23.586,00 
 
 
TRIBINE: 
Rashod:  1. Oglasi               -129.863,00 
      2. Reprezentacija -108.279,00 
                Ukupan rashod:   - 238.142,00 
 
SALDO: - 238.142,00 
 
 
TERMOTEHNIKA: 
 
Rashod: 1. Repezentacija (CEON) - 89.414,00 
               2.Ugovor o delu                - 30.900,00 
                  Ukupan rashod:           - 120.314,00 
 
SALDO: - 120.314,00 



THERMAL SCIENCE: 
 
Prihod: 1. Saldo početni         240.382,00 
             2. Autori radova      7.395.240,00 
             3. Putni troškovi                572,00 
             4. Pretplata                  23.000,00 
       Ukupan prihod:   7.659.194,00 
 
Rashod:  1. Materijal    -445.096,00 
                2. Poštarina           -753.651,00 
                3. Štampa        -   1.457.159,00 
                4. Ugovor o delu- 4.710.403,00 
                5. Putni troškovi      - 13.600,00 
                6. Reprezentacija    - 12.212,00 
                7. Bankarske provizije -7.796,00 
                  Ukupan rashod -  7.399.917,00 
 
SALDO: + 259.277,00 
 
 
 
REZIME 2017GOD. 
 
Ukupan prihod        +10.650.900,00 
Ukupan rashod        -10.291.451,00 
 
Saldo 2017.god       +   359.449,00 
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