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КОНФЕРЕНЦИЈА АКАДЕМИЈА  И ВИСОКИХ ШКОЛА 

СРБИЈЕ 
 

О  Б  Р  А  З  А  Ц  
 
 

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
НАЦИОНАЛНОГ АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА 

(2018 година) 
 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

Име и презиме Богдан Марковић 

Година и место рођења 29. 01. 1957, Београд 

Звање Професор струковних студија 

е-mail/web site bokamilan@yahoo.com 

Телефон 064-8675860 

Универзитет, факултет, 
организациона јединица  

Техникум Таурунум, Висока инжењерска школа струковних 
студија, Београд - Земун 

Област и ужа 
специјалност  

Машинско и саобраћајно инжењерство 

 
СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ДИПЛОМЕ 
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 

Година 1981 

Место Београд  

Институција Машински факултет Универзитета у Београду 

Наслов дипломског рада Конструкција моноцилиндричног ОТТО мотора са ваздушним 
хлађењем 

Област Машинско инжењерство, Мотори 

МГИСТАРСКЕ СТУДИЈЕ 

Година 1996 

Место Крагујевац 

Институција Машински факултет Универзитета у Крагујевцу 

Наслов тезе Истраживање термичких стања издувног вентила супербрзоходог 
дизел мотора са применом метода коначних елемената са 
становишта динамичког понашања и услова нестационарности 

Област Машинско инжењерство 

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА 

Година 2001 

Место Крагујевац 

Институција Машински факултет Универзитета у Крагујевцу 

Наслов дисертације Истраживање термичких стања издувног вентила супербрзоходог 
дизел мотора са унутрашњим сагоревањем 

Област Машинско инжењерство 

 
СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ЗВАЊА 
Година избора (реизбора) 

 
Наставно-научна звање  

 
2007 Професор струковних студија 
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СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – УСАВРШАВАЊЕ    
(стручно усавршавање у земљи и иностранству, студијски боравци, гостујући професор) 

Година и трајање Институција и област 
  

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА     
Година Назив награде/признања 

  

 
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА (остали подаци)      

Богдан Марковић је, у току двадесетогодишњег радног стажа у Индустрији мотора Раковица 

радио на пословима развоја мотора СУС и возила. Радио је у тиму за развој брзоходог дизел 

мотора као и теренског возила: ТАРА 4X4. Такође, радио је и на изради методологија и 

софтверских пакета из области утврђивања термичких стања директним и инверзним 

приступом, као и анализе механичког напрезања структура мотора и возила применом 

кметода коначних елемената. Радио је и на прорачунима и програмској подршци за 

моделирање процеса сагоревања, путање и испаравање капљице горива, као и чађи код 

дизел мотора са директним убризгавањем. 

 

Кандидат је био и на месту шефа одељења за израду методологија и прорачуна за област 

мотора и возила. 

 

Богдан Марковић је радио и у оквиру научно истраживачке јединице: ИРЈ Институт ИМР, 

где је био ангажован на пословима рада на пројектима које је финансирала Републичка 

заједница за науку, Републике Србије. 

 

Кандидат је учествовао у бројним пројектима ИМР – а а већину је водио. 

 

Године 1996. стекао је Научно звање: Научни истраживач на Машинском факултету 

Универзитета у Београду. 

 

Године 2001. кандидат је изабран у звање професора на Вишој техничкој машинској школи 

у Београду, Земуну, за предмете: Унутрашњи транспорт и руковање материјалом и 

Интегрални транспорт. Наредне године заснива стални радни однос, при чему се задужује 

наставом из предмета: Унутрашњи транспорт, Интегрални транспорт, Јавни градски превоз 

и Путнички терминали и аутобазе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДЕКС НАУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ)  

 

ИНДЕКС ЦИТИРАНОСТ НАУЧНИХ РАДОВА (без аутоцитата)  
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РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА                         
Списак резултата М11 

Истакнута научна књига и монографија међународног значаја – научна дела 

рецензована од стране познатих иностраних научних радника, објављена од стране 

издавача међународног реномеа, штампана на једном од светских језика. 

Број  Укупан М 

1. 

 

Списак резултата М12 

Научна књига и монографија међународног значаја  - научна дела која су  
рецензована у међународним разменама, штампана на једном од светских језика 
и издата од стране реномираног издавача. 

Број  Укупан М 

1. 

 

Списак резултата М41 и М42 
Научна књига и монографија националног значаја – научна дела која су јавно 
позитивно оцењена од стране признатих научних радника једне земље. 

Број  Укупан М 

1. 

 

Списак резултата М21 и М22- Рад у водећем часопису међународног значаја. 

Водећи међународни часопис је онај који се налази у првих 50% часописа са Листе СЦИ 
по категоријама наука/области. Преосталих 50% часописа са Листе СЦИ, као и нови 
часописи (основани пре 3-5 година), односно часопис који се издаје у земљи и који има 
међународну редакцију састављену од научника из најмање пет земаља и има 
међународну рецензију, а издаје га међународна научна институција или водећа 
национална институција и припада категорији Р52. 

Број 
 
 
3  

Укупан М 
 
 
3 

1. Вукеља Д., Марковић Б., Contribution to Finding out Temperature due to Lathe Treatment, Междунмароднији 

журнал, Москва, 

2. Вукеља Д., Марковић Б., Calculation of the Temperature Fields Formed during the hard Metal Tools by Welding 

Process, Машиностроенија и автоматизации, Междунмароднији журнал, Москва, 

3. Вукеља Д., Марковић Б., Contribution to thermal States analyses in Technology Process in mechanical 

Engineering, Машиностроенија и автоматизации, Машиностроенија и автоматизации, Междунмароднији 

журнал, Москва, 

 

Списак резултата М24 - Рад у часопису међународног значаја.  
Међународне часописе и друге наводе рангирати (коефицијент Р) (према Science 
Citation *Index-u (Journal Citation Report) односно према категоризацији радова, 
верификованих од стране одбора Министарства. 

Број  
 
 

Укупан М 
 
 

1.  

 

Списак резултата M31 - Пленарно предавање по позиву на скупу 
међународног значаја штампано у целини  

Број  Укупан M 

1.  

НАПОМЕНА: Међународни научни скуп је онај који организује регистровано научно 
удружење или регистрована научна институција, има међународну селекцију и 
рецензију одабраних радова и један од светских језика за саопштавање и публиковање 
радова. Ово важи како за скупове у земљи, тако и за скупове ван земље. 
 

Уџбеници  Број     7 
 

1. Унутрашњи транспорт и руковање материјалом 

2. Унутрашњи транспорт 

3. Интегрални транспорт 

4. Методе оптимизације у унутрашњем транспорту и руковању материјалом 
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5. основе метода масовног опслуживања у саобраћају и транспорту 

6. Аутобазе и путнички саобраћајни терминали 

7. Јавни градски путнички превоз 

 

Списак резултата M33 - Рад саопштен на скупу међународног значаја 
штампан у целини.  

Број 
6  
 

Укупан M 
6 
 

1. Обрадовић М., Табаковић М., Марковић Б.,  Развој турбопуњених мотора са међухлађењем 
ваздуха, НМВ, Београд, 

2. Јанковић М., Марковић Б., Development of Calculation Methods based on the Finite Elements Method 
Applied on Independent Suspension System in off Road Vehicle Family, Congress on Air and Structure-
borne Sound and Vibration, Montreal, Canada, 

3. Maрковић Б., Петровић Ж., Аналитички приступ разматрању угла торзије коленастог вратила 
мотора као понашања осцилаторног карактера, НМВ, Београд, 

4. Марковић Б., и др., Анализа стања плоче као коначног елемента за дискретизацију структуре 
изложене просторном плану оптерећења, МВМ; Крагујевац, 

5. Марковић Б., и др, Температурско поље структуре дискретизоване коначним елементима на 
основу наметнутог контурног стања у чворовима, МВМ, Крагујевац, 

6. Марковић Б., и др, Моделирање формирања чађи у дизел мотору са директним убризгавањем, 
МВМ, Крагујевац 

 

Списак резултата M51 - Рад у водећем часопису националног значаја, који 
издаје национално научно удружење или институција. Редакција је састављена од 
познатих научних радника, редовно излази, има размену са 10 земаља у свету, 
има рецензију од 2 (два) еминентна рецензента и испуњава стандарде прописане 
условима Народне библиотеке Србије (извод и кључне речи на једном од светских 
језика, резиме на једном од светских језика ISBN и UDC број, категорију рада). 
Свака област науке дефинише 1 (један), евентуално 2 (два) часописа категорије 
»водећи национални часопис«  

Број  
 
2 

Укупан M 
 
3 

1. Марковић Б., и др, Прилог оптимизацији дебљине плочице резног алата са становишта 
минимизације термичког напрезања, Техника, Београд 

2. Марковић Б., и др. Апликативни програмски пакет за анализу температурског поља и поља 
напрезања чврстих структура, ЈУМТО, Нови Сад 

 

Списак резултата M52 - Рад у часопису националног значаја Број  Укупан M 
 

1.  
 
 

Списак резултата M25 и M26 - Научна критика и полемика (односи се на 
међународне часописе) 

Број  
 

Укупан M 
 

1.  

 

Преводи  Број  
 

1.  
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УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА И НА ВИШЕГОДИШЊИМ 
ПРОЈЕКТИМА 

Списак пројеката        
 

Број  
             3 

1. Марковић Б., и др., Развој теренских аутомобила Раковица, ИМР, MNTS projekat, S 60228, 
Београд, 

2. Марковић Б., и др., Развој система хлађења за моторе средњих снага, МНТС пројекат, I.5.1259, 
Beograd, 

3. Марковић Б., и др., Развој трактора Р. 95,  ИМР, Београд, 

 
ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА        

Списак докторских дисертација  Број  
 

1.  

 
РЕЦЕНЗИЈА РАДОВА У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА 

Списак рецензија Број  
 

1.  

 
УРЕЂИВАЊЕ ЧАСОПИСА                         

Списак уређивања часописа Број  

1.  

НАПОМЕНА: Назив часописа,Улога (уредник, коуредник, члан уређивачког одбора, 
рецензент), Године од-до, Класа часописа (међународни или домаћи) 
 
РЕЗУЛТАТИ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА  

Најзначајнији уметнички пројекти/радови Година 

1.   

 

Изложбе индивидуалне / групне Година 

1.   

 

Признања за уметничка / стручно уметничка остварења Година 

1.   

 
РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА                
Предавања  Наставни предмети - курсеви  Година 

На матичном факултету Унутрашњи транспорт и руковање материјалом, 

Интегрални транспорт, 

Аутобазе и аутостанице, 

Путнички саобраћајни терминали и аутобазе, 

Јавни градски путнички превоз, 

Јавни градски превоз, 

Унутрашњи транспорт 

2002 - 2006 

2002 -  

2004 – 2006 

2007- 

2004-2006 

2007- 

2007- 

На другом универзитету 
(назив и седиште 
институције) 
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На страном универзитету 
(назив и седиште 
институције) 
 

  

Остало  Рецензент диплома стечених на високошколским 
установама других земаља а за потребе 
запослења, у оквиру: ЕНИК НАРИК 

 

 
 

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И 
РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА 
                                                                                                                       

   Назив органа или тела 

На матичном 
факултету 

1. Руководилац студијског програма Друмски и градски саобраћај 

2. Руководилац студијског програма Безбедност у саобраћају 

3. Руководилац  Центра за Безбедност саобраћаја 

4. Председник издавачког одбора Школе 

5. Члан Савета Школе 

На универзитету  

1. 

2. 

3. 

4. 

На нивоу 
Републике, 
територијалне 
аутономије или 
локалне 
самоуправе 

1. 

2. 

3. 

4. 

На дужности  
органа 
пословођења  

1. 

2. 

3. 

4. 

Остало 1. 

2. 

3. 

4. 

 
 
 
 
         П о т п и с 
                                                                                                                  
                06. 03. 2018.                                                                              Б. Р. Марковић 
Датум:________________                                                           _____________________ 


