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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ  
ФАКУЛТЕТА ЗА ПРИМЕЊЕНУ ЕКОЛОГИЈУ „ФУТУРА“  

УНИВЕРЗИТЕТА „СИНГИДУНУМ“ 
 
 
На основу одлуке са 7. седнице Наставно-научног већа Факултета за примењену екологију 
„Футура“ Универзитета „Сингидунум“, одржане 23.07.2012. године, именовани смо за чланове 
Комисије за оцену испуњености услова за избор једног наставника у звање ДОЦЕНТ за ужу 
научну област систем заштите животне средине. 
 
На расписани конкурс, који је објављен на интернет страници Факултета за примењену екологију 
„Футура“, јула 2012. године, пријавио се један кандидат -  др Зоран Вујовић. 
 
На основу материјала који нам је достављен, а састоји се од стручне биографије кандидата, списка 
радова, као и на основу увида у рад кандидата, подносимо следећи 
 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 
 
БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ КАНДИДАТА 
 

Др Зоран Р.Вујовић рођен је 17.12.1954.године у Ужицу, где је завршио основну школу и  
гимназију. Дипломирао (1981.), магистрирао (1984.) и докторирао (1987.) на Технолошко- 
металуршком факултету у Београду. Сада је власник приватне фирме "ТМФ 2005"д.о.о.-Београд, 
која се бави инжењерингом, прометом, посредовањем и заступањем иностраних фирми.  

Кандидат је свој професионални ангажман започео као инжењер у предузећу "Први партизан"-
Ужице од 1981-1989.год. (инжењер у техничкој припреми, инжењер на развојним пословима и 
др.), а каријеру наставио на функцији председника Скупштине општине Ужице од 1989-1995.год. 
(три мандата). Функцију члана Савезне владе СРЈ (министар за саобраћај и везе) обављао од 1994-
1997.год., а функцију члана Савезне владе СРЈ (министар без ресора) од 1999-2000.год. Сада је 
запослен у приватној фирми у којој је и власник - "ТМФ 2005"д.о.о.-Београд. 

Кандидат др Зоран Вујовић, који је биран у звање асистент-сарадник на Машинском факултету-
Београд, Оделење у Ужицу, био је ангажован на предметима Машински материјали И и ИИ, а као 
професор на Вишој школи за образовање радника, касније Вишој техничкој школи у Ужицу, на 
предметима: Термодинамика металуршких процеса, Машине, пећи, уређаји и аутоматика. 
Кандидат је биран за доцента, а потом и за ванредног професора на Учитељском факултету у 
Ужицу, као и у звање Виши научни сарадник Института за технологију нуклеарних и других 
минералних сировина. 
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НАУЧНИ И СТРУЧНИ РЕЗУЛТАТИ КАНДИДАТА 
 

Монографије од националног знчаја 

1. Д.Божић, З.Вујовић, С.Тадић, М.Митков: "Прахови ојачаних легура бакра", 
Београд 1995.  

2. М.Митков, Д.Божић, З.Вујовић: "Металургија праха", Београд 1998. 
 
Техничка решења 

3. Лабораторијски прототип за праћење сигнала акустичне емисије у функцији 
квалитета одливака. Конструисано је лабораторијско постројење, које омогућава 
праћење процеса кристализације методом снимања сигнала акустичне емисије у току 
процеса производње ливених полуфабриката. 

4. Метода за контролу квалитета одливака помоћу сигнала акустичне емисије. Развијена 
је он-лине метода за контролу квалитета континуирано ливених полуфабриката. За 
разлику од досадашњих, класичних метода за које је требало одређено време за 
утврђивање грешака, метода акустичне емисије утврђује грешку у реалном времену. 

 
Публиковани научни радови у међународним часописима 

6. M. Tаsić, Z. Vujović, G. Rаdovаnović, S.Mаrković: On-line cаsts quаlity control sistem, 
Journаl of Mining аnd Metаllurgv, Vol.32, No. 1, 1996.pp 77-82  

7. G.Rаdovаnović , Z.Vujović, S. Mаrković, M.Tаsić: Substitution of tin bronze by speciаl 
brаss in production of sliding beаrings-tribologicаl аspect, Journаl of Mining аnd 
Metаllurgy, Vol. 32, No.2, 1996., pp. 141-150  

 
Саопштени радови на међународним конференцијама 

 

8. M.Tasić, D.Bojović, Z.Vujović, S.Marković: "Contribution of examination 
the influence the influence Pb and Si to tribological properties of special 
brasses which are produced from secondary raw materials" Balkantrib 96, 2nd 

International Conference on Tribology Proceedings, pp. 343-350  
9. Z.Vujović, Z.Andić, G.Radovanović, B.Jordović, S.Marković, M.Tasić: 

"Survey of laboratory plants for quality control of continuous cast semi- 
fabricates by the method of acoustic emission" Euromat 97, Proceedings of 
the 5Ul European Conference on Advanced Materials and Applications, Volumc 4, 
Maastricht, 1997., pp. 186-192  

10.  Z.Vujović i sar.: " Factors influencing production of \V-Ni-Fe Heavy Metal АПоу" - 1988.,        
         Internacional Powder Metallurgy Conference Orlando, Florida,  
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ll. Z.Vujović i sar.: "Influence of powder homogenization on properties of sintered W-Ni-Fe 
alloys" - VII World Round Table Conference on Sintering, Proceddings 1989., HercegNovi, 
pp. 152-153  

12. Z.Vujović i sar.: "Optimization of Mixing Parameters for Heavy Metal Production, Herceg  
Novi, Proceddings, 1989.,  

13. D.Božić, M.Mitkov, M.Jovanović, Z.Vujović: "Multiple strengthened copper allovs produced 
from rapidly quenched powders", Supplement to the proceedings of sixth symposium on tlie 
science and technology of sintering, Haikou, China, 1995., pp. 7-12  

14. Z.Vujović, M.Mitkov, D.Božić: "Processing parameters and properties of heavy metal 
alloys", Supplement to tlie proceedings of sixth symposium on the science and technology of 
sintering Haikou, China, 1995., pp. 1-6  

 

Радови штампани у домаћим часописима  

15. З.Вујовић и сар.: "Прилог методама контроле квалитета одливака добијених поступком 
конти ливења"- Београд, 1994, Техника, No 10-11, с. 10-14  

16. З. Вујовић и сар.: "Приказ система за ON LINE контролу квалитета одливака" -Београд, 
1994, Техника, No 12, с. 15-18  

 

Радови саопштени на домаћим конференцијама 

17. З.Вујовић и сар.: "Избор оптималног састава легура тешког метала" - II симпозијум о 
примени математичких метода и рачунара у рударству, геологији и металургији, 
Београд, 1991., Зборник радова, с. 543-550 

18. З.Вујовић и сар.: "Аутораатска регулација вакуумских електроотпорних пећи за 
термичку обраду " - V југословенски симпозијум о металургији, Београд, 1992., Зборник 
радова, с. 298-302 

19. З.Вујовић и сар.. "Изучавање могућности примене АЕ за контролу и праћење 
кристализације легура типа специјалних месинга, при континуираном ливењу" - 24. 
Саветовање производног масинства Југославије, Нови Сад, 1992., Зборник радова, с. 3-
45-3-52 

20. З.Вујовић и сар.: "Параметри процеса производње и особине легура тешког метала" - 
Међународни научни скуп "Материјали 89", 1989., Златибор, Зборник радова, с. 177-187 

21. Д.Божић, М.Митков, V.Рајковић, Д.Зарић, З. Вујовић: „Таложно и дисперзно ојачавање 
високопроводне матрице бакра“ - XXVII октобарско саветовање рудара и металурга, 
Бор, 1995., 

22. Д.Лековић, З.Вујовић, М.Митков: "Денсификација W-Ni-Fe компаката при 
синтеровању у чврстој и и присуству течне фазе", Зборник радова, Доњи 
Милановац, 1996., с.602-606 
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23. А.Вујовић, З.Вујовић, М.Тасић: "Методологија израде еколошких студија па примерима 
Ужица и Цајетине", Тара, 1995., Конференција "Заштита вода", Зборник радова, с.8-10 

24. З.Вујовић, А.Вујовић, М.Тасић: "Бензинске пумпе као битан фактор угрожавања животне 
средине", Медународна конференција "Превентивни инжењеринг и животна средина", Ниш, 
1995., Зборник радова, С.Е9-1-Е9-3 

25. П.Јованић, З.Вујовић: "Пројектовање технолошких параметара синтеровања при производњи 
легура тешког метала", XI Саветовање о савременим неорганским материјама, 1992. год., 
Зборник радова, с. 243-250. 

26. Д.Крстић, П.Јованиц, З.Вујовић, С.Јездић: "Control of electrical vacuum furnaces for heat 
treatment", V југословенски симпозијум о металургији, Зборник радова, Београд, 16-18 јануар, 
1992., с. 298-302. 

27. З.Вујовић и сар. : "Пројектовање технолошких параметара синтеровања при производњи 
легура тешког метала" — 12. Саветовање о савременим неорганским материјалима "ЕТАН", 
1992, Зборник радова, с. 243-250. 

 
АНАЛИЗА НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА 
 
У објављеним научним радовима др ЗОРАН Р. ВУЈОВИЋ је саопштио резултате својих 
истраживања, која се пре свега односе на проблеме металургије праха. У оквиру овога истиче се 
монографија "Прахови ојачаних легура бакра" у којој је детаљно размотрено питање комбинованог 
таложног и дисперзног ојачавања високопроводне матрице бакра, што се постиже брзим 
очвршћавањем материјала. 

 
Монографија "Металургија праха" представља јединствену научну монографију у нас из ове 
области. У њој се на високом научном нивоу разматрају теоријски и технолошки аспекти 
металургије праха. 

 
У радовима под 6. и 7. саопштавају се резултати испитивања триболошких својстава специјалног 
месинга (CuZn3ISi) и калајних бронзи (CuSn8, CuSnlO PblO). 

 
У радовима под 8, 9, 10, 11, 12, 13. и 14. разматрају се проблеми континуалног ливења, добијања 
тврдих легура и добијања ојачаних легура бакарних прахова. Треба истаћи да ови резултали 
представљају допринос развоју теорије и технологије металургије праха. 

 
У радовима 15. и 16. дат је сопствени прилог развоју методе контроле одливака добијених 
континуалним ливењем, односно развој система за on-Iine контролу одливака. 

 
Радови од 17-27. односе се на оригинална саопштења др Зорана Р. ВУЈОВИЋА на домаћим научним 
конференцијама о резултатима његових истраживања у области металургије и металургије праха. 
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НАУЧНИ И СТРУЧНИ ДОПРИНОС 
 

• др Зоран Р.Вујовић има научно-истраживачко звање Виши научни сарадник, од 1999.год., 
на Института за испитивање нуклеарних и других минералних сировина-ИТНМС; 

• као инжењер у "Првом партизану" учествовао у реализацији, или као члан стручног тима 
или као руководилац стручног тима, неколико значајних пројеката из области савремених 
материјала и наоружања; 

• као научни радник учествовао, као сарадник или руководилац, у реализацији многих 
пројеката који су верификовани и финансирани од стране Републике Србије у области 
металургије (технологије ливења, металургије праха, у областима оптимизације рада 
уређаја и опреме у металуршким погонима и сл.) у Научно-истраживачком центру Ужице 
и Институту "Борис Кидрич" Винча; 

• био дугогодишњи члан а касније и председник Управног одбора Института за испитивање 
нуклеарних и других минералних сировина (ИТНМС) — Београд; 

• докторску дисцртацију одбранио из области металургије праха, савремених материјала, на 
Универзитету у Београду, али је истраживања, целокупни експеримент, лабораторијска и 
друга испитивања обавио на немачком институту (Мах Планцк-Стутгарт) и у немачким 
фир-мама (Дегусса-Ханау, ХМП-Пфорзхеим); 

• има резултате у освајању техничких решења примењених у производњи (Технологија пре-
раде секундарних сировина на бази бакра-1984; Технологија производње легура тешког ме-
тала 1988; Метода за контролу квалитета одливака помоћу сигнала акустичне емисије 1993 
идр); 

• има резултате који су објављени на истраживањима у оквиру пројеката-Т60 (Оптимизација 
контроле квалитета ливених легура типа специјалних месинга, руководилац пројекта 1991-
1993; Истраживање ,освајање и примена легура тешког метала у индустрији, сарадник на 
пројекту,1985-1989); 

• објавио сам или са сарадницима више стручних и научних радова из области ливења и 
металургије праха у зборницима, часописима у земљи и иностранству и учествовао на 
стручним и научним скуповима у земљи и свету (Флорида-УСА, Блед, Х.Нови, Хаикоу-
Кина, Златибор,Н.Сад, Београд и др.); 

• објавио са сарадницима монографију "Прахови ојачаних легура бакра", у Београду 
1995.год.; 

• објавио са сарадницима уџбеник "Металургија праха", у Београду 1998.год.; 
• припремио, као аутор, за штампу - са рецензијама проф.др Младена Вилотијевић и проф.др 

Новака Лакете - уџбеник за студенте Учитељског факултета  у Ужицу "Образовна 
технологија", са оценама рецензената да је „Студија поуздано научно утемељена и да 
озбиљно обогаћује литературу из ове области и да је  вредан допринос  
теорији и пракси образовног рада. Зато је и препоручујемо као неопходан приручник 
наставницима и студентима који се припремају за наставнички позив"; 

• руководио, као координатор пројекта, истраживачким тимом Уније еколога UNECO, 
израду студије „Еколошки статус општине Чајетина“, 2012. године. 

 
КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗБОР 
 
Др Зоран Вујовић има респектабилан број објављених научних и стручних радова, монографија, 
студија, уџбеника, сопштења на домаћим и међународним научним скуповима и конференцијама, 
али и значајно и дугогодиђње искуство у наставничком раду. Те чињенице показује да је кандидат 
испунио услове за избор у звање ДОЦЕНТ. 
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ЗАКЉУЧАК И МИШЉЕЊЕ  

 
На основу изложених података о наставном и научно-истраживачком раду, комисија сматра да је 
кандидат др Зоран Вујовић остварио значајне резултате. Комисија је утврдила да кандидат 
испуњава све услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета 
„Сингидунум“ и Статутом Факултета за примењену екологију „Футура“, те је стога донела 
једногласну одлуку да упути 

П Р Е Д Л О Г  
 
Наставно-научном већу Факултета за примењену екологију „Футура“ и Изборном већу 
Универзитета „Сингидунум“ да др Зорана Вујовића изабере у звање доцент за ужу научну област 
систем заштите животне средине. 
 
У Београду, 10. 09. 2012. године 
 
                                               ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 
 

др Драги Антонијевић, редовни професор 
        Факултет за примењену екологију „Футура“, 

          Универзитет „Сингидунум“ Београд 
                                                                                        

      ______________________________________  
 

др Јордан Алексић, ванредни професор 
         Факултет за примењену екологију „Футура“, 

          Универзитет „Сингидунум“ Београд 
 

          ______________________________________ 
 
др Вујо Дрндаревић, редовни професор  

         ЕТФ,   Универзитет у Београду   
         
      ______________________________________  

 
 


