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КРАТКА СТРУЧНА БИПГРАФИЈА (пстали ппдаци)
Кандидат др. Ђпрђе Дихпвишни је рпђен у Бепграду где је заврщип пснпвну и средоу щкплу.
Диплпмирап је 25.09.1992.гпд. на Мащинскпм факултету Универзитета у Бепграду, на пдсеку за
аутпматскп управљаое.
Накпн диплпмираоа радип је у фирмама Енергппрпјект, и Гпща Институт, на прпјектима трплејбуски
агрегати, климатизација вагпна, тресаш за сакупљаое впћа, судпви ппд притискпм, прпјектпваое
кпнтејнера свих врста, и другим, за рускп и дпмаће тржищте. Бип је рукпвпдилац прпјеката
"Интегралнп управљаое прпцесима бипсинтезе",
"Прпјектпваое хипербаришне кпмпре", и
"Бипдизел", кпје је финансиралп Министарствп за науку и технплпгију.
Струшни испит из пбласти мащинства, ужа пбласт судпви ппд притискпм пплпжип је 1998 гпдине,
шиме је стекап зваое пвлащћенпг прпјектанта.
Међу првима у земљи и кап најбпљи у класи стекап је престижну Microsoft диплпму за систем
инжеоера, администратпра базе ппдатака и прпграмера интернет апликација. Ппседује Microsoft
лиценцу, и зваоа "Сертификпвани Microsoft систем инжеоер- MCSE", "Сертификпвани администратпр
база ппдатака-MCDBA", "Сертификпвани прпграмер за развпј апликација-MCAD", Успещнп је заврщип
специјализпване IBM курсеве за базе ппдатака "DB2" и "Java".
Др. Ђпрђе Дихпвишни је прпвеп три гпдине у SAD, Fairfield, Connecticut радећи кап впдећи спфтвер
инжеоер и прпграмер база у кпмпанији, "Fonthaus, INC" кпја се бави електрпнскпм тргпвинпм. Кап
рукпвпдилац тима прпграмера, и кап прпграмер веб сајта и интернет апликација, бавип се и
меначментпм инфпрмаципних технплпгија, администрацијпм мреже, ппстављаоем мрежа кап и
администрацијпм и имплементацијпм база ппдатака. Кап впђа типа прпграмера радећи за Америшку
прганизацију CHF, слпжени спфтверски прпјекат праћеоа свих прпјеката на теритприји Србије, Црне
Гпре, Бпсне, Казахстана, Узбекистана је са успехпм привеп крају, при шему је кпристип најмпдернију
кпмпјутерску ппрему, уз примену најнпвијих прпграмских језика и пперативних система. Кап
кпнсултант и прпграмер спфтверских рещеоа у прпграмима "C#", "VB.Net" и " ASP", радип је и за
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америшку фирму "ApexSQL".
Ппследиплпмске студије на Мащинскпм факултету у Бепграду, пдсек за аутпматскп управљаое
уписује 1992/1993 гпд., а заврщава 04.09.1996 гпд. са прпсекпм 9.75. Свпјпм магистарскпм тезпм
"Прпграмска ппдрщка за метпду кпнашнпг брпја ппдещаваоа пплпва у системима са кащоеоем" дап
је изузетан дппринпс на ппљу система са кащоеоем, и радпве из пве пбласти је са успехпм
презентпвап на знашајним међунарпдним кпнгресима и кпнференцијама у Италији, Шпанији и нащпј
земљи.
Изабран је 1997 гпдине у зваое истраживаш сарадник на Мащинскпм факултету у Бепграду.
Дпктпрску дисертацију ппд називпм "Анализа и управљаое пнеумпелектришних изврщних пргана
укљушујући утицај впдпва", је пдбранип 28.04.2008 гпд. Неки пд резултата пве дпктпрске дисертације
су публикпвани у вище релевантних међунарпдних шаспписа (пд кпјих је један на SCI листи) и на вище
међунарпдних скуппва, шиме је пва дисертација дпбила јавну наушну верификацију светске наушне
јавнпсти.
Наушнп зваое наушни сарадник је стекап 23.02.2011. гпд.
Резултате наушнп-истраживашкпг рада је пбјавип у вище пд 110 наушних и струшних радпва и 13
учбеника, кап аутпр или кпаутпр. Аутпр је ппглавља у интернаципналнпј мпнпграфији пд кпјих је
ппглавље ппд називпм "Mathematical Modelling and Simulation of Pneumatic Systems” преузетп вище
пд 8000 пута, 2 мпнпграфије пд наципналнпг знашаја, 10 наушних радпва у впдећим светским
шаспписима и кпнференцијама (SCI) листа, и цитиран је 58 пута у интернаципналним шаспписима.
Тешнп гпвпри енглески и немашки језик а служи се француским језикпм.
Од 01.03.2003. гпд. бип је заппслен у свпјству струшнпг сарадника на Пплитехнишкпј Академији, а пд
01.09.2003 ппстаје предаваш. Зваое прпфеспра за уже пбласти Рашунарпм ппдржани технплпщки
системи са прпцеспм прпјектпваоа и кпнструисаоа и Рашунарскп спфтверске технике са
инфпрматикпм дпбија 31.03.2008. гпд.
Прпфеспр Дихпвишни је ушествпвап у гптпвп свим прпјектима у Виспкпј технишкпј щкпли пд када је
заснпвап радни пднпс, кап щтп је креираое веб сајта щкпле, пбука незаппслених за стицаое
сертификата ECDL, увпђеое студија на даљину и других. Бип је председник прпграмскпг пдбпра
наушнп струшних скуппва "Енергетска ефикаснпст" у Виспкпј технишкпј щкпли у перипду 2014-2015,
кап и пптпредседник прпграмскпг пдбпра наушнп струшнпг шаспписа "Технишка дијагнпстика" у
перипду 2014-2016, кап и шлан пдбпра шаспписа AMSE(Association for the Advancement of Modelling and
Simulation Techniques in Enterprises – France) и WASET(World Academy of Science, Engineering and
Technology, и шлан прпграмскпг пдбпра шаспписа Applied Engineering Letters. Прпфеспр Дихпвишни је
тпкпм рада у Виспкпј технишкпј щкпли бип ментпр вище пд 380 заврщних радпва на пснпвним и
специјалистишким студијама, и 20 пдбраоених радпва на мастер студијама.
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HIRSCH ИНДЕКС (h-index)
РЕЗУЛТАТИ НАУЧНПИСТРАЖИВАЧКПГ РАДА
мпнпграфије међунарпднпг знашаја
М11
М12

брпј

укупан М

мпнпграфије наципналнпг знашаја
М41
М42

брпј

укупан М

ппглавље у публикацијама
М13
М14
М44
М45

брпј
1
4

укупан М

радпви у шаспписима
М21а
М21
М22
М23
М24
М51
М52
М53
М54

брпј

укупан М

радпви у збпрницима са наушних скуппва
М30
М60

брпј
23
47

укупан М

технишка рещеоа
М81
М82
М83
М84
М85

брпј

укупан М

патенти, други пблици интелектуалне свпјине и резултата
М91
М92
М93

брпј

укупан М

2

2
1
1
1
22
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М94
М86
М87
М95
М96
М97
М98
М99
М101
М102
М103
М104
М105
М106
М107
М108
М109
М110
М111
М112
ушещће у наушнпистраживашким и уметнишкпистраживашким прпјектима
1. Нпсилац прпјекта, “Интегралнп управљаое прпцесима бипсинтезе”, Гпща Институт, Бепград 1999
2. Ушесник прпјекта, “Прпјектпваое хипербаришне кпмпре”, Гпща Институт, Бепград 1998
3. Ушесник прпјекта, “Прпјектпваое стакленика и пластеника”, Гпща Институт, Бепград 1998
4. Ушесник прпјекта, “Прпјектпваое впдптпроа”, Гпща Институт, Бепград 1998
5. Ушесник прпјекта, “Прпрашун судпва ппд притискпм”, Гпща Институт, Бепград 1998
МЕНТПРСТВА

списак дпктпрских дисертација
1.
2.
3.
4.
5.
УРЕЂИВАОЕ ЧАСППИСА
списак уређиваоа шаспписа
1. Технишка дијагнпстика, пптпредседник прпграмскпг пдбпра, 2013-2016, дпмаћи
2. Тhe Applied Engineering Letters, шлан уређивашкпг пдбпра ирецензент, 2018-2021, међунарпдни
3.
4.
5.
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* назив шаспписа, улпга (уредник, кпуредник, шлан уређивашкпг пдбпра, рецензент), перипд
уређиваоа, класификација шаспписа (међунарпдни или дпмаћи)
РЕЗУЛТАТИ УМЕТНИЧКПГ СТВАРАЛАШТВА

најзнашајнији уметнишки прпјекти/радпви
1.
2.

гпдина

излпжбе индивидуалне / групне
1.
2.

гпдина

признаоа за уметнишка / струшнп уметнишка пствареоа
1.
2.

гпдина

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГПШКПГ РАДА
предаваоа
наставни предмети - курсеви
на матишнпм факултету
Оснпви рашунарске технике
Рашунарски алати
Кпмпјутерскп прпјектпваое I
Кпмпјутерскп прпјектпваое II
Прпграмираое
Објектнп пријентисанп прпграмираое
Кпмпјутерска симулација пбјеката и прпцеса
Електрпнскп ппслпваое
Струшна пракса
Индустријски рашунарски системи
Метпде вещташке интелигенције
Индустријска ппстрпјеоа и аутпматика
на другпм универзитету
Универзитет Унипн
(назив и седищте)
на странпм универзитету
(назив и седищте)

гпдина
10
8
9
3
8
4
11
11
15
8
5
3
1

УЧЕШЋЕ У РАЗВПЈУ ДЕЛАТНПСТИ ВИСПКПГ ПБРАЗПВАОА, НАУЧНПИСТРАЖИВАЧКПГ,
ПДНПСНП, УМЕТНИЧКПГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ППСЛПВПДНИХ И СТРУЧНИХ ПРГАНА И
ПРГАНИЗАЦИЈА

на матишнпм факултету

назив пргана или тела
1. Председник прпграмскпг пдбпра наушнп струшних
скуппва "Енергетска ефикаснпст" у Виспкпј технишкпј
щкпли у перипду 2014-2015
2. Пптпредседник прпграмскпг пдбпра наушнп струшнпг
шаспписа "Технишка дијагнпстика" у перипду 2014-2016
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на универзитету

на нивпу Републике, аутпнпмне
републике или лпкалне сампуправе

на дужнпсти пргана ппслпвпђеоа

псталп

3. Нпсилац прпјекта "Студије на даљину", Виспка технишка
щкпла, 2010
4. Нпсилац прпјекта "Студије на даљину", Виспка технишка
щкпла, 2016
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.Члан пдбпра шаспписа AMSE(Association for the
Advancement of Modelling and Simulation Techniques in
Enterprises – France)
2. Члан WASET(World Academy of Science, Engineering and
Technology
3. Ментпр вище пд 380 радпва на пснпвним и
специјалистишким студијама
4. Ментпр вище пд 20 мастер радпва на мастер
струкпвним студијама

Пбразац се дпставља се у електрпнскпј фпрми на konferencija@kasss.rs.
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