
 ИЗБОРНОМ ВЕЋУ 
ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 
 
Предмет: 
 
Извештај о пријављеним кандидатима на Конкурс за избор једног сарадника у звање 
асистент за ужу научну област Електроенергетика 

 
 

На основу члана 40. став 1. алинеја 4. Статута Електронског факултета у Нишу, 
Изборно веће Електронског факултета у Нишу, на седници одржаној 17.06.2010. 
године, решењем број 03/01-032/10-003 именовало је Комисију за писање извештаја о 
пријављеним кандидатима по конкурсу за избор једног сарадника у звање асистент за 
ужу научну област Електроенергетика у саставу: 
 

1. Проф. др Зоран Стајић, Електронски факултет у Нишу; 

2. Проф. др Небојша Митровић, Електронски факултет у Нишу; 

3. Проф. др Ђукан Вукић, Пољопривредни факултет у Београду. 
 

Прихватајући именовање, након увида у конкурсни материјал, Комисија подноси 
Декану Електронског факултета у Нишу следећи 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
На конкурс објављен 18.05.2010. године у дневном листу „Народне новине” 

пријавио се један кандидат, магистар техничких наука Милан Радић, асистент-
приправник Електронског факултета у Нишу. 
 
1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
 
а) Основни лични подаци 
  

Мр Милан Радић рођен је 15.08.1977. године у Нишу. Место пребивалишта му је 
Ниш. 
 
б) Подаци о досадашњем образовању 
  

Основну школу и гимназију завршио је у Зајечару, као носилац диплома Вук 
Караџић, Никола Тесла и Михајло Петровић – Алас. 

Електронски факултет у Нишу уписао је школске 1996/97. године, на смеру 
Индустријска енергетика. Дипломски рад под називом ,,Узроци прекомерне потрошње 
електричне енергије у ЈКП Водовод Лесковац и техничке могућности за њихово 
отклањањe” одбранио је 6.11.2002. са оценом 10 (десет) и просечном оценом 8.82 
(осамосамдесетдва) током студирања. 

Магистарске студије на Електронском факултету у Нишу уписао је школске 
2002/03. године на смеру за индустријску енергетику. Све испите предвиђене 
програмом студија положио је са оценом 10 (десет). Магистарску тезу под називом  
,,Статичке и динамичке карактеристике трофазног самопобудног асинхроног 
генератора у аутономном раду“, коју је радио под менторством Проф. др Зорана 



Стајића, успешно је одбранио 13.05.2010. и тиме стекао академски назив магистра 
техничких наука. 

Тренутно је студент докторских студија на Електронском факултету у Нишу, 
смер Електроенергетика. 

 
в) Професионална каријера 
 

У звање асистент-приправник при Катедри за енергетику Електронског 
факултета у Нишу први пут је изабран фебруара 2003. године. У исто звање је поново 
биран јуна 2007. године. 

До сада је био ангажован на извођењу рачунских и лабораторијских вежби из 
предмета  Електричне машине I, Електричне машине II, Електричне машине III,  
Испитивање електричних машина, Машине наизменичне струје, Прелазни процеси у 
електричним машинама, Општа теорија електричних машина, Специјалне електричне 
машине и Несиметрични режими рада електричних машина. 

 
 

2. ПРЕГЛЕД И МИШЉЕЊЕ О ДОСАДАШЊЕМ НАУЧНОМ 
И СТРУЧНОМ РАДУ КАНДИДАТА 
 

Кандидат мр Милан Радић до сада је био аутор или коаутор 12 научних радова, 
од тога два рада у часописима међународног значаја, три рада у часописима 
националног значаја, четири рада саопштена на међународним научним скуповима и 
објављена у зборницима радова и три рада саопштена на националним скуповима. 

Такође, коаутор је једног помоћног универзитетског уџбеника. 
 
2.1 Научни радови 

а) Радови објављени у међународним часописима  

[1] V. Aleksić, Z. P. Stajić, M. Radić, "Protection of Distributive Power Transformers and 
the Professional Risk”, „Facta Universitatis, Series: Working  and Living Environmental 
Protection“, University of Niš, Vol. 3, No 1, pp 15-26, 2006. (ISSN 0354-804X) 
http://facta.junis.ni.ac.rs/walep/walep2006/walep2006-03.html  

[2] Z. P. Stajić, M. Radić, "An Example of Extreme Increase of Pump Station’s Energy 
Efficiency”, „Communications in Dependability and Quality Management“, The Research 
Centre of Dependability and Quality Management, Vol. 11, No. 2, pp. 45-50, 2008. 
(ISSN 1450-7196) http://scindeks.nb.rs/issue.aspx?issue=6782 

б) Радови објављени у националним часописима  

[1] Радић М., Стајић, З., Вучковић, Љ.: „Повећање енергетске ефикасности малих 
пумпних станица“, „Енергетске технологије“, Друштво за сунчеву енергију 
,,Србија-солар”, год. 2, бр. 3, стр. 4-8, Јули 2005. (ISSN 1451-9070) 

[2] М. Радић, Д. Николић, З. П. Стајић, Ђ. Вукић: „Практичан пример повећања 
енергетске ефикасности малих пумпних станица репројектовањем“, 
„Пољопривредна техника“, Пољопривредни факултет универзитета у Београду – 
Институт за пољопривредну технику, Година XXX, бр. 2, стр. 43-52, Децембар 
2005. (YU ISSN 0554-5587) 



[3] М. Радић, З. Стајић, Н. Радовановић: „Ефекти замене пумпе СПС 7/Б у ПС 
’Бериловац’, Пирот“, „Енергетске технологије“, Друштво за сунчеву енергију 
,,Србија-солар”, год. 4, бр. 1, стр. 3-7, Јануар 2007. (ISSN 1451-9070) 

в) Радови саопштени на међународним научним скуповима и објављени  у 
одговарајућим зборницима радова  

[1] M. Radić, Z. P. Stajić, N. Lj. Rajaković, "Analysis of the Field Winding Additional 
Resistance Influence to the Process of Asynchronous Starting of Synchronous Motor”, 
Proceedings of the MedPower 2004 (4th Mediterranean Conference on Power. 
Generation, Transmission and Distribution), Lemessos, Cyprys, 14.-17. november 2004. 

[2] Milan M. Radic, Zoran P. Stajic, “Self-excitation of an Induction Generator – 
Mathematical Model and Experimental Verification”, XLIII International Scientifitic 
Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies 
(ICEST) Serbia, Nis, June 25-27, 2008, Proceedings of Papers, Faculty of Electronic 
Engineering, Vol. 2, pp 674-677, 2008. (ISBN 978-86-85195-60-0) 

[3] Milan M. Radić, Zoran P. Stajić, “Critical Speed-Capacitance Requirements for Self-
Excited Induction Generator”, рад увршћен у програм XLV међународне 
конференције ICEST 2010, Macedonia, Ohrid, June 23-26, 2010, 
http://www.icestconf.org/index.php?option=com_content&view=article&id=81:electrical
-machines&catid=43:conference-program&Itemid=118 

[4] Milan M. Radić, Zoran P. Stajić, “Variable Speed Constant Capacitance Operation of 
Self-Excited Induction Generator”, рад увршћен у програм XLV међународне 
конференције ICEST 2010, Macedonia, Ohrid, June 23-26, 2010, 
http://www.icestconf.org/index.php?option=com_content&view=article&id=81:electrical
-machines&catid=43:conference-program&Itemid=118 

 

г) Радови саопштени на националним скуповима и објављени у одговарајућим 
зборницима радова  

[1] М. Радић, З. П. Стајић, “Асинхроно покретање синхроног мотора као могући 
извор опасности и професионалног ризика”, Зборник радова националне 
конференције са међународним учешћем "Оцена професионалног ризика - теорија 
и пракса", Ниш, 4.-5. децембар 2003., Факултет заштите на раду Ниш, 2003. (ISBN 
86-80261-44-0) 

[2] М. Радић, В. Љубић, Д. Петровић, “Ефекти независне контроле исправности 
регистровања утрошене електричне енергије на територији ЕД 'Југоисток'”, VI 
саветовање о електродистрибутивним мрежама Србије и Црне Горе са 
регионалним учешћем CIRED 2008, Врњачка Бања 30. септембар - 3. октобар 
2008.  Зборник саржаја реферата, Национални комитет CIRED Србије, стр. 137, - 
рад објављен у целости на CD-y. (ISBN 978-86-83171-14-9)  

[3] М. Радић, В. Алексић, “Динамички модел појаве пренапона при искључењу 
асинхроног мотора са појединачном компензацијом реактивне снаге”, VI 
саветовање о електродистрибутивним мрежама Србије и Црне Горе са 
регионалним учешћем CIRED 2008, Врњачка Бања 30. септембар - 3. октобар 
2008.  Зборник саржаја реферата, Национални комитет CIRED Србије, стр. 183, - 
рад објављен у целости на CD-y. (ISBN 978-86-83171-14-9) 



 

д) Уџбеничка литература 

[1]  Ђукан Р. Вукић, Зоран П. Стајић, Милан М. Радић, "Асинхроне машине - збирка 
задатака", помоћни уџбеник, Eлектроенергетика, Академска мисао, Београд, 2004. 
(ISBN 86-7466-126-2) http://www.akademska-misao.co.rs/katalog.php 

 
2.2 Научно-истраживачки пројекти 

[1] "Развој електронских система за праћење, контролу и управљање процесом 
производње каблова", Пројекат технолошког развоја МНТР Републике Србије, ев. 
бр.: ИТ.1.05.0068.Б, руководилац: Доц. др Зоран П. Стајић. (М. Радић, учесник на 
пројекту) 

[2] “Информациони систем за управљање водоводним системима већих насеља”, 
пројекат Националног програма вода ев. бр. НПВ-19.Б. Руководилац: Доц. др 
Александар Ердељан. (М. Радић, учесник на пројекту) 

[3] “Развој мерно-информационог система за праћење и управљање енергетском и 
пословном ефикасношћу система за водоснабдевање”, демонстрациони пројекат у 
оквиру Националног програма енергетске ефикасности, руководилац: Доц. др 
Зоран Стајић. (М. Радић, учесник на пројекту) 

[4] "Развој мерно-информационих система за праћење и анализу потрошње 
електричне енергије дистрибутивних трансформаторских станица", Национални 
програм енергетске ефикасности, Шифра пројекта 222001, руководилац: Проф. др 
Зоран Стајић. (М. Радић, учесник на пројекту) 

[5] “Истраживање и развој експертског система и метода за процену ерго-еколошког 
ризика од удеса у Електропривреди Србије”, шифра пројекта ТР21030            
руководилац: Проф. др Мирољуб Гроздановић. (М. Радић, учесник на пројекту) 

 
2.3 Наставно-педагошка активност 

 Кандидат има седмогодишње искуство сарадника у извођењу наставе на 
Електронском факултету у Нишу. До сада је био ангажован на извођењу рачунских и 
лабораторијских вежби из девет предмета који се изучавају у оквиру студија при 
Катедри за енергетику. У току наставног рада на Електронском факултету у Нишу, 
поред ангажовања на рачунским и лабораторијским вежбама, кандидат је припремао и 
водио екипе на  такмичења у знању из електричних машина, које су на Електријадама 
постизале запажене резултате. За постигнуте успехе је, заједно са такмичарским 
екипама, више пута похваљиван од стране Електронског факултета. 
 
3. ПОДАЦИ О ОБЈАВЉЕНИМ РАДОВИМА 
 

Од последњег избора у звање асистент-приправник до подношења пријаве на 
овај конкурс, кандидат је био аутор или коаутор једног рада у међународном часопису, 
три рада на међународним научним скуповима и два рада на националним научним 
скуповима. Радови а.1, б.1-б.3, в.1 и г.1 анализирани су приликом последњег избора у 
звање асистент-приправник. Овде ће бити анализирани само радови објављени у 
периоду од последњег избора до тренутка пријаве на овај конкурс. 

У раду а.2 извршена је анализа позитивних техно-економских ефеката одабира 
нових пумпних агрегата у Пумпној станици ,,Бериловац” код Пирота, којима су 
замењена два од четири до тада постојећa. Показано је да је репројектовањем система 



постигнуто смањење потрошње електричне енергије од 40-45% у односу на првобитно 
постојеће стање. Посебан значај има чињеница да је одабир нових пумпних агрегата 
извршен коришћењем нове индиректне методе за одређивање протока и напора пумпи 
на основу мерења електричних величина погонских мотора, која је, иако оспоравана 
приликом првог презентовања научној јавности, овим резултатом добила неоспориву 
афирмацију. 

У радовима в.2-в.4 кандидат се бави проучавањем различитих особина 
самопобудног асинхроног генератора као аутономног извора електричне енергије. Рад 
в.2 презентује резултате моделовања прелазног процеса самопобуђивања трофазне 
асинхроне машине чији се ротор покреће другом погонском машином док је паралелно 
статору прикључена само кондензаторска батерија. Упоређивањем таласних облика 
струје и напона који су добијени као излаз динамичког модела и реално снимљених 
таласних облика извршена је верификација валидности поменутог модела. Рад в.3 се 
бави сличном тематиком, али са аспекта стационарних стања. Применом напредних 
техника за нумеричко решавање система нелинеарних једначина високог степена, у 
раду се анализирају критични услови по питању вредности брзине ротора и 
капацитивности кондензаторске батерије, који морају бити испуњени да би 
успостављање и одржање стања самопобуђености уопште било могуће. За разлику од 
рада в.2 у којем се изведена анализа односи само на парцијални случај неоптерећеног 
генератора, у раду в.3 се анализира и утицај вредности оптерећења. Као најзначајнији 
резултат може се истаћи дефиниција граничних контура у C−Ω  равни и разрада 
методе за њихов прорачун без упрошћавања еквивалентне шеме саме асинхроне 
машине. Применом сличних метода анализе, у раду в.4 је извршен прорачун радних 
карактеристика трофазног самопобудног асинхроног генератора код којег импеданса 
потрошача и капацитивност побудних кондензатора имају константну вредност али је 
брзина ротора променљива. Валидност презентованог теоријског приступа потврђена 
је поређењем прорачунатих карактеристика и експериментално добијених података. 

У раду г.2 кандидат презентује резултате великог броја изведених теренских 
мерења и контрола исправности регистровања утрошене електричне енергије на 
територији ПД ,,Југоисток”. Указано је на најчешће уочаване грубе грешке и 
неправилности које доводе до повећања нетехничких губитака у дистрибуцији 
електричне енергије и изведена је економска анализа позитивних резултата остварених 
систематском, независном контролом мерних места у дужем временском периоду. 

Рад г.3 приказује резулте теоријског и експерименталног проучавања прелазног 
процеса који наступа при искључењу са напона трофазног асинхроног мотора код којег 
је изведена појединачна компензација реактивне снаге. У раду је показано да се код 
асинроних мотора новијег датума производње, чија је карактеристика магнећења 
изразито засићена, може извршити и прекомпензација реактивне снаге, без опасности 
од појаве недопустиво високих пренапона на статору приликом искључења. Сам рад у 
суштини представља резултат комбинације кандидатовог интересовања за 
проблематику компензације реактивне снаге и проучавање асинхроне машине у радном 
режиму самопобудног генератора. 

На основу увида у анализиране радове, може се рећи да се кандидат у периоду 
од последњег избора у звање доминантно бавио проучавањем трофазног самопобудног 
асинхроног генератора, што је у међувремену верификовано и кроз одбрану 
магистарске тезе на ту тему. Поред тога, као допунске области у којма су остварени 
резултати, могу се навести енергетска ефикасност погона, компензација реактивне 
снаге и смањењење нетехничких губитака у дистрибуцији електричне енергије.  
 
 
 



4. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР 
 
 Увидом у конкурсни материјал и на основу претходно дате анализе, Комисија 
референата закључује да мр Милан Радић, асистент-приправник Електронског 
факултета у Нишу, у претходном периоду има: 

 

- научне радова објављене у међународним и домаћим часописима, радове 
саопштене на међународним конференцијама и радове саопштене на домаћим 
научним скуповима; 

- објављен помоћни универзитетски уџбеник; 

- учешће у реализацији пет научно-истраживачка пројекта; 

- искуство у извођењу наставе; 
 
 Оцењујући укупни рад и постигнуте резултате кандидата мр Милана Радића, као 
и чињеницу да има статус студента докторских студија, сматрамо да су испуњени сви 
услови предвиђени Законом о виском образовању, Статутом Универзитета у Нишу и 
Статутом Електронског факултета у Нишу за избор кандидата у звање асистент. 
 
 
5. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР 
 
 На основу свега претходно наведеног, Комисија референата предлаже Изборном 
већу Електронског факултета у Нишу да кандидата мр Милана Радића изабере за 
сарадника у звање асистент за ужу научну област Електроенергетика. 
 
 
 
 

Чланови комисије: 

 
 
                       1. Проф. др Зоран П. Стајић, с.р. 
                        Електронски факултет у Нишу 

  
 
 

          2. Проф. др Небојша Н. Митровић, с.р. 
                   Електронски факултет у Нишу 

   
 
 
                3. Проф. др Ђукан Р. Вукић, с.р. 
У Нишу,  09.07.2010. године         Пољопривредни факултет у Београду 
 
                             
 


