КАРТОН НАУЧНОГ РАДНИКА
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Име

Енес

Презиме

Цурић

Матични број

2106974783924

Година рођења

1974.

Место рођења

Нови Пазар

Држава

Република Србија

Звање

Дипломирани инжењер грађевине

Титула
е-маил

enescuric\live.com

Директни телефони

+381 20 383 511

Телефони локали

/

Организациона
јединица

Школа за дизајн у Новом Пазару

Област и ужа
специјалност (кључне
речи)

Бетонске конструкције, Техничка механика и теорија
конструкција.
Грађевински материјали и конструкције.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
Кратка
стручна
биографија

Од 1999. године радио у ГП „Развитак“ у Новом Пазару
где је обављао послове управљања пројектима, скрининга и
прикупљања пројектне документације, сачињавања пројектне
базе података, прегледа и провере техничке документације,
припрема техничке документације за јавне тендере,...
Као стручни консултант, стално је ангажован од стране
„Инжењеринг плус ПРОЈЕКТ-а“, Београд и од стране UNOPS-а
и EUPROGRES-а (мисија ОSCE у Србији).
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Од 2008. године, ангажован је на пословима предметног
наставника стручних предмета из области грађевинарства у
средњој Школи за дизајн у Новом Пазару.
Своје интересовање за област конструкција и материјала као и
жељу за сталним усавршавањем и напретком у струци,
продубљује својим научно-истраживачким и педагошким
радом. Објављује и на симпозијумима излаже своје стручне
радове. Радови су објављени у домаћим и иностраним
часописима. Излаже на конференцијама и скуповима и активно
прати нова савремена теоријска и практична сазнања.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ЗВАЊА
Р.бр. Година избора

НАСТАВНО-НАУЧНА ЗВАЊА:

1.
2.
3.
4.
СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ДИПЛОМЕ
ДИПЛОМА
Година

2001,

Место

Приштина, К.Митровица

Институција

Грађевинско-архитектонски факултет

Наслов дипломског
рада

Љуска у облику обрнутог хиперпараболоида

Област

Бетонске конструкције, Техничка механика и теорија
конструкција.
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МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година
Место
Институција
Наслов тезе

Област

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година

2015.

Место

Ниш

Институција

Грађевинско-архитектонски факултет

Наслов дисертације

Експериментално утврђивање капацитета носивости
бетонског железничког прага у реалним амбијенталним
условима експлоатације

Област

Бетонске конструкције, Техничка механика и теорија
конструкција.
Грађевински материјали и конструкције.
ПРОДУКЦИЈА - ЦИТИРАНОСТ НАУЧНИХ РАДОВА (без аутоцитата)

Списак цитата

Број

НАПОМЕНА: Списак ће бити преузет од Библиотеке Матице српске.
ПРОДУКЦИЈА - РЕЗУЛТАТИ
Списак резултата R11
Број
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.

3

Списак резултата R12
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

Списак резултата R13 (М42)
Научна књига и монографија националног значаја – научна дела која
су јавно позитивно оцењена од стране признатих научних радника једне
земље.

Број

Уџбеници

Списак резултата R21
Поглавље у књизи; Прегледни чланак у водећем часопису, у тематском
зборнику радова, у монографији, или у едицији посвећеној одређеним
научним областима (категорије Р51 - Рад у водећем часопису
међународног значаја).

Број

Број

НАПОМЕНА: прегледни чланак је штампани рад који обрађује један научни проблем са
критичким освртом и личним доприносом аутора том проблему.
Списак резултата R22
Број
Поглавље у књизи, Прегледни чланак у часопису, у тематском зборнику
радова, у монографији, или у едицији посвећеној одређеној научној
области. (категорије R52 - Рад у часопису међународног значаја).

Списак резултата R23
Број
Поглавље у књизи, Прегледни чланак у часопису, у тематском зборнику
радова, у монографији, или у едицији посвећеној одређеној научној области.
(категорије R61 - Рад у водећем часопису националног значаја).
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Списак резултата R31 - Техничка решења
Нови производ или технологија уведени у производњу, признати
програмски систем, нове генске пробе на међународном нивоу (уз доказ),
Ново решење макроекономског проблема, рецензовано и прихваћено на
међународном нивоу (уз доказ).

Број

Обавезно навести: ауторе решења, назив техничког решења, за кога је решење рађено, ко
решење користи, година када је решење урађено и ко га је прихватио – примењује
Списак резултата R32 - Техничка решења
Битно побољшани постојећи производ и технологије (уз доказ), достигнуће
у техничким наукама у земљи (уз доказ), Ново решење микроекономског
проблема, рецензовано и прихваћено на националном нивоу (уз доказ).

Број

Списак резултата R33 - Техничка решења

Број

Прототип; нова метода; софтвер, инструмент, нова генска проба,
микроорганизми (уз доказ), израда нове карте, специјализовани атлас са
тумачењима.

Списак резултата R34 - Техничка решења
Уређивање колективне монографије, ауторска изложба музеја и архива (уз
доказе).

Број

Списак резултата R41 - Патент
Реализовани патент, сој, сорта и раса на међународном нивоу.

Број

Списак резултата R42 - Патент
Реализовани патент, сој, сорта и раса.

Број
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Списак резултата R51 - Рад у водећем часопису међународног значаја.
Водећи међународни часопис је онај који се налази у првих 50% часописа
са Листе SCI по категоријама наука/области. Преосталих 50% часописа са
Листе SCI, 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 институтција или водећа
национална институција и припрада категорији R52.

Број

Списак резултата R52 (М23) - Рад у часопису међународног значаја.
Међународне часописе и друге наводе рангирати (коефицијент R) (према
Science Citation *Index-у (Journal Citation Report) односно према
категоризацији радова, верификованих од стране одбора Министарства.

Број

1

1. Енес Цурић, Драгољуб Дренић, Зоран Грдић, Анализа стања напона и
деформација бетонских прагова за скретнице и укрштања при статичком и
динамичком оптерећењу, ГРАЂЕВИНАР 66 (2014) 12, 1117-1124, http://www.casopisgradjevinar.hr/archive/article/1138
Списак резултата R53 (М31) - Пленарно предавање по позиву на скупу
међународног значаја штампано у целини (доказ – оригинални позив).

Број

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.
Списак резултата R 54 - Рад саопштен на скупу међународног значаја
штампан у целини.

Број

2

1. Драгољуб Дренић, Енес Цурић, Приказ испитивања преднапрегнутог бетонског
железничког прага - тип Б70, Међународни научно-стручни скуп поводом 100
година рођења Жежеља, Зборник радова Института ИМС, 2010.
2. Енес Цурић, Адријана Савић, Драгољуб Дренић, Капацитет носивости
преднапрегнутог бетонског прага након дејства заморног оптерећења, GNP2012,
Жабљак, Зборник радова, 2012.
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Списак резултата R61 - Рад у водећем часопису националног значаја је
онај, 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

Списак резултата R62 (М45) - Рад у часопису националног значаја

Број

Списак резултата R63 - Научна критика и полемика

Број

Списак резултата R64 (М62)- Уводно предавање на скупу националног
значаја штампано у целини.

Број

НАПОМЕНА: Национални научни скуп је онај који организује национално удружење.
Организациони и програмски одбор скупа мора имати у саставу еминентне научне раднике
из тематике скупа, зборник резимеа радова и/или зборник радова.
Списак резултата R65 (М52)- Рад саопштен на скупу националног
значаја штампан у целини.
1.

2.
3.

4.

5.

Број
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Енес Цурић , Марко Милошевић , Зоран Грдић , Драгољуб Дренић, Дистрибуција
напона у АБ претходно напрегнутим праговима на месту налегања шине у
амбијенталним условима експлоатације, ДИМК конференција Грађевински
материјали у савременом градитељству, Београд, јун 2015.
Енес Цурић, Радомир Фолић, Сеизмичка анализа аб скелетних зграда укрућених
зидовима, Саветовање, Дивчибаре 2012.
Енес Цурић, Драгољуб Дренић, Тодор Вацев, Приказ прорачуна преднапрегнутог
бетонског железничког прага - тип Б70, II Симпозијум студената докторских студија
PhIDAC2010, ISBN 978-86-7892-276-3 COBISS.SR-ID 255639047, Зборник радова
Факултета техничких наука Нови Сад, 2010.
Енес Цурић, Драгољуб Дренић, Тодор Вацев, Утицај крутости подлоге на
дистрибуцију напонског стања код преднапрегнутог бетонског железничког
прага тип Б70, Наука+Пракса, 2010., бр. 13, стр. 13-16
Енес Цурић, Проблеми у одлагању чврстог комуналног отпада у Новом Пазару,
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PhIDAC2009, Наука + Пракса, вол. 12, бр. 1, стр. 13-17, Ниш, 2009.
6. Ненад Стојковић, Драгољуб Дренић, Енес Цурић, Немања Марковић, Одређивање
угиба греде за укрућење висећег моста према теорији другог реда, TEIK2010,
Зборник радова ГАФ Ниш, књига2, Први национални симпозијум са међународним
учешћем Ниш, 2010.
7. Драгољуб Дренић, Ненад Стојковић, Енес Цурић, Немања Марковић, Неопходни
алгоритам процеса пројектовања висећих мостова типа ланчанице, TEIK2010,
Зборник радова ГАФ Ниш, књига2, Први национални симпозијум са међународним
учешћем Ниш, 2010.
Списак резултата R66 - Ауторски табак лексикографске обраде
речника САНУ и Матице српске.

Број

Списак резултата R71 - Пленарно предавање на скупу међународног
значаја штампано у изводу.

Број

Списак резултата R72 - Рад саопштен на скупу међународног значаја
штампан у изводу.

Број

Списак резултата R73 - Рад саопштен на скупу националног значаја
штампан у изводу.

Број

Списак резултата R81 - Одбрањена докторска дисертација.

Број

Списак резултата R82 - Одбрањена магистарска теза

Број

ПРОДУКЦИЈА - УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА
Списак пројеката
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ПРОДУКЦИЈА – ВОЂЕЊЕ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА
Списак магистарских теза

Број

ПРОДУКЦИЈА – ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
Списак докторских дисертација

Број

ПРОДУКЦИЈА - УЧЕШЋЕ У МЕЂУНАРОДНОЈ САРАДЊИ
Списак учешћа у међународној сарадањи

Број

Заједничка истраживања са:
ПРОДУКЦИЈА – РЕЦЕНЗИЈА РАДОВА У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА
Списак рецензија

Број

ПРОДУКЦИЈА – УРЕЂИВАЊЕ ЧАСОПИСА
Списак уређивања часописа

Број

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