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КРАГУЈЕВЦУ 

На седници Научно-наставног већа Факуm·ета инжењерских наука у Крагујевцу одржаној 
21.03.2019. годиRе (број одлуке: 01-1 / 1019- 10) и на седници Већа 1а техничко-техиолошке 
науке одржаној 10.04.2019. године (број одлуке: IV-04-275/J 1) именовани смо за чланове 
Комисије за подношење извештаја за оцену 11 аучне заснованости теме и испуњености услова 

кандидата за израду докторске дисертације: 

ИДЕНТИФЈIКАЦИЈА ОПТИМАЛНИХ ВРЕДНОСТИ СТЕПЕНА ИСКОРИШЋЕЊА 

ПУЖНИХ ЗУПЧАСТИХ ПРЕНОСНИКА 

у научној области Машинско инжењерство и ужој научној области Машинске конструкције 
и механизација, кандидата Александра Скулића дипломираног машинског инжењера. На 

основу увида у достављену документа11иј у Комисија подноси следећи 

ИЗВЕШТАЈ 

1. Науч1ш пр11ступ проблему предложеног нацрта докторске д11сертац11ј е и процена 

пау~шог допршюса крајњег исхода рада 

У предложеном нацрту докторске дисертације кандидат је дао образложен предмет 

истраживања наводећи актуелност 11 значај истраживања у области губитака снаге и 

опти.м.изације степена искоришhења пужних зупчастих преносника. 
Зупчасти преносници снаге представљају најраспрострањенију и најважнију групу 

механичких преносника помоћу којих се кретаље, односно обртни момент преноси са једног 

вратила па друго и трансформише непосредним додиривањем зубаца. То су најчешће 

коришћени преносници снаге и кретања који могу да се примене за разЈГичите положаје 

улазног и излазног вратила, као и за врло широки дијапазон снага, бројева обртаја и 

преносних односа. Пужни пре11осниuи као хиnерболоиднп зупчасти парови чије се осе 

мимоилазе карактеришу се линијским контактом бокова зубаца пужа и пу-.мног зуrr"rаника 

који је праћен релативно великим трењем кл11зања између спрегнутих елемената. Релативно 

вели.ко клизање доводи до стварања велике количине топлоте и губитка енергије, што 

условљава низак степен искоришћења пужннх преносника. Такви услови спрезања, захтевају 

посебне мере у погледу квалитета обраде. избора материјала пужа и пужног зупчаника. а 

нарочито обезбеђења уљног слоја измеlэу сnрегнуrих бокова зубаца. Поред трења клизања у 

спрези пужа и пужног зупчаню<а, трење се јавља и у лежишт11ма, између зупчаника и уља, у 

заптивкама итд. Последице треља код пужног nреносн1гка су губиuи снаге. м:ањи степен 
искоришћења, хабање и оштеl1еља елемената преносника, загре.вање преносника, појава 

вибраuија и буке, скраћење радног века преносника итд. 
Ка11дидат је представио актуелна истражи вања у наведеној области и предложио је 

програм истраживања при.меном статистичких, аналитичких и еI<сперименталних метода. 

Примена савремене мерне опреме 11 плана истраживања је у складу са савременим научним 
методама истраживања. Обрада експерименталних резултата, одређивање утицај них фактора 

на губитке снаге и оптимизација степена искоришћења пужног преносника су у циљу 

проналажења комбинације уrицајних фшпора која ће дат11 најбоље резултате. 



Имајући у виду приказ проблема истраживања. полазне хипотезе и предложене 

примене научне методе истраживања, прнказаш1 нацрт докторске дисертације садржи све 
елементе који су потребни да би се у изралн докторске дисертације дао научни допринос, 

знаqајан за даље изучавање могућности примене нових материјала за израду елемената 

преносника. 

Веза са досадашњим истраживањима 

Увидом у објављене радове у науqним и стручt-шм часописима, као и радове 

презентоване на међународыим конференцијама може се закључити да је кандидат 
Александар Скулић радио истраживања везана за губитке снаге и степена искоришћења 
пужних зупчастих преносника. Научно-истраживачка активност кандидата припада области 
маrшшских конструкција и механизације, а уско је везана за триболоrију машинских 
елемената. Кандидат се бавио детаљно~м анализом утицајних фактора на губитке снаге као и 
применом оппrмизационих метода у циљу проналажења оптималних вредности степена 

искоришћења лужног зупчастог nреносннка. Рад у оквиру ове дисертаuије омогућава 

кандидату да реализхје започета истраж11вања и оствари континуитет у свом истраживачком 
раду. Остваривање постављених uиљева, поред стручног усавршавања кандидата, даће 

одговоре на многа плтања која су већ дуго актуелна у области преноса снаге. 

2. Образложење предмета , метода и цнља који уверљиво упуhују да је предложена тема 

од значаја за развој науке 

Предмет. циљеви и хипотезе ове дисертације обухватају следеће: 

Предмет истраживања ове докторске днсертације јесте испитивање и оптимизација 
степена искоришћења пужног зупчастог преносника и анализа утицајних фактора на губитке 
снаге у пужном преноснику. 

Губици енергије юm губици снаге у зупчасто~~ преноснику, који се исказују преко 

степена искоришћења. варирају од 0.5% до преко 80% што зависи од многобројних 
утицајних фактора. Највећи губици снаге у пуж1юм преноснику јављају се у спрези пужа и 

пужног зупчаника, затим у лежајевима, губици услед контакта уља и зупчаника, заптивкама 

итд. Фактори који у мпогоые утичу на губитке снаге, а самим тим и на степен искоришћења, 

су следећи: врста материјала спрегнутих зупчаника и геометрија пужног пара. обимпа брзина 

(улазни број обртаја). врста и вискозност уља за подмазивање, оптерећење. облик пужа, 

темт~ература итд. 

Прегледом и истраживањем литературе уочено је да врста материјала спрегнутих 

елемената nужноr пара има велики утицај на губитке снаге у преноснику. Приликом избора 

треба одабрати такву комбинацију материјала спрегнутих зупчаника која ће омогућити мање 

отпоре клизању. боље услове трења и хабања, мање губитке снаге и загревање преносника. 

чиме се омогућује висок степен искоришћења пужног пара. Најбоље триболошке 

карактеристике се постижу комбинацијом материјала пужа израђеног од каљеног 

(цементираног, побољшаног) челика са брушеним зубима и пуж.ног зупчаника од 
центрифуrал110 ливене калајне бронзе. Поред тога добре карактеристике имају и пужни 

зупчаници юраlјени од алуминијумских легура и мecиrrra. У случају мањих брзина клизања 
за израду пужних зупчаника користе се перлипrи си~зи и нодуларни лив. 

Значаја~-1 утицај на степен искоришћења имају и врста и вискозност уља за 
подмазивање. Да бн се смањили rубици снаге услед клизања, а сам11м тим побољшале 
перформансе пужног преносника. изузет110 је важан правилан избор уља за подмазивање. 
Остварена дебљина уљноr филма има битан утицај на појаву површинског замора, на 
трајност контактних површина и степен искоришћења зупчастог пара. Оптимално мазиво је 
оно које обезбеђује мало хабање зуп~~ан11ка и ниске радне температуре, а тиме и дуг радни 
век преносника. 



Геометријске карактеристике и тип rтужног 11ара такође имају битан утицај на степен 
искоришћења пуж.ног преносника. Мање вредности односа средњег пречника и осног 

растојања лужног пара омогућавају веhи степся искоришћења. док са друге стране доводе до 

веће осетљнвости на nитинr и до великог угиба вратила пужа услед савијања. Повећањем 
угла завојюще пужа постиже се мањи коефицпјент треља у спрези пужа и пужног зупчаника, 

а т1fме и већи степен искори11Ј11ења. Када је у питању тип пужног пара најчешће се 
примењују цилиндрични пужни парови који су једноставни за израду и уградњу. Пужни 

парови типа ZA, ZN, ZK и ZI имају приблтюю ис1у носивост и губитке снаге и сли•ши су у 
погледу стварања уљног филма измеl)у спрегнутих бокова. Повољнији облик у погледу 
услова подмазивања имају пужни парови т11па ZC па због тога имају и већу носивост и мање 
губитке снаге. За експериментална испитивања биће корншhени пужни парови тила ZJ из 
разлога што су најједноставнији за израду, монтажу и демонтажу. 

Циљ ово1· истражнвања јесте де се испита утицај разлнч:итих фактора на rубитке 

снаге, а тиме и на величину степена искоришћења пуж1-1ОГ преносника. За ту сврху 

конструисан је и израђен једностепени пужви преносник који ће се користити за 
експериментална испитивања. Испитивања ће се вршити према тачно дефинисаном плану 

експеримента на расnоложивој испитној опреr-.ш . Главю11 циљ докторске дисертације јесте 
примена нових материјала са цинк-алуминијумском и алуминијумском основом (ZA12 и 
А356) за израду пужних зупчаника као и истраживање њвховоr yrиuaja на губитке снаге у 

препоснпку у поређењу са стандардним материјалима. Лроучавање триболошкоr понашања 

и степена искоришћења пужних преносника израђених од ових материјала јесте од велике 

важности због могућности њихове примене за израду nужних зуnча~шка. Наиме, примена 

нових материјала има за циљ смањење масе nреноспика, боље услове трења и хабања, мање 
rубитке енергије у спрези. бољу топлотну проводљивост као и могућност њихове рециклаже. 

Предмет докторске дисертације јесте идентификација оптималних вредности степена 

искоришћења у смислу мннимизирања губитака снаге у пужном преноснику. Применом 

одговарајућих оптимизационих метода проналази се комбинација утицајних фактора која ће 

дати најбоље резултате. Скуп промешыrвих оптимизације биће рационално изабран и 

обухватиће само оне факторе чијом се променом може утицати на величину степена 

искоришћења пужноr преносника. 

Основни циљеви предложене дисертације су : 

• конструисање u 11зрада ттужног преносника и пужних парова за сврху 

експерименталних испити вања, 

• примена нових материјала за израду лужних зупчаш1 ка и истраживање њиховог 
утицаја на губитке снаге у ПУ'.-к:ном преносн11ку, 

• дефинисање и израда плана експсрименталш1х испитивања ради одређивања степена 
искоришћења пужноr преносника на расположивој опреми , 

• одређивање утицаја појединих фактора на губитке снаге и степен искоришћења 

лужног превосш1ка и избор оптималне комбинације фактора, 

• анализа резултата, уз анализу похабаних површина пужноr пара и продуката хабања 

помоћу олтиLtкоr или скелирајућег електронског микроскопа, 

• триболошка испити.ван.а материјала спреп1утих зупчаника на трибомеТру Ыock-on
disk, одређи13ање коефицијента треља и прорачун губитака снаrе у преноснику, 

• оптимизација степена искоришћења са циљем ~шпимизирања губитака снаге у 
пужном ореноснику. 

Основне хипотезе предложене докторске дисертације настале су као резултат 
детаљног проучавања досадашњег истраживања у области губитака снаге пужних зупчастих 

преносника. Резлизацпја докторске дисертације заснива се на следећим полазним 
хиnотезама: 



• Могуће је одредити утицајне факторе (врста материјала спрегнутих зупчаника, 

вискозност уља за подмази вање, улазии број обртаја .. . ) на губитке снаге и степен 

искоришћења лужног преносника, 

• Изабрани фактори имају велики yrиuaj на степен искоришћења пужног преносника, 

• Одговарајућо~1 оптиыизаuионом методом могуће је одредити комбинацију утицајних 

фактора кој а ће дати најбоље резултате. 

• Могуће је испитати триболошке карактеристике материјала спрегнутих зупчанкка н 

на тај начин одредити врсту мазива за различ-ите режиме рада лужног преносника, 

• Триболошким испитивањем контактних парова могуће је одредити коефицијенте 

трења 11 утврдити начин подмазиваrьа. 

• Применом расположиве опреме за испитивање степена искоришћења могуће је 

извршити избор нових материјала за израду пужних зупчаника, 

• Након експеркменталпих испитивања могуће је извршити анализу похабаних 

површина пужног пара и продуката хабања, 

• Применом нових материјала за израду пужних зупчаника могуће је смањити губитке 

снаге у спрези и тако уrицатн на повећање степена ~1скоришћења пужноr преносника. 

• Ова истраживања ће дати смернице за примену нових материјала који ће се у 

будућности користити за израду пужних зупчаm1ка. 

Постављене хлпотезе треба да дефинишу постављене правце истраживања на тему 

докторске дисертације. Научни циљеви су у складу са актуешнrм стањем у датој области на 
основу којих је кандидат формулисао Xlfnoтeзe и предложио нпу1ше методе рада на 

дисертацији. 

Методе истраживања 

Истраживања у оквиру докторске дисертације биће изведена применом статистичхих, 

експерименташ1их и аналитичких метода. 

Статисти,шом методом ће се извршити дефинисање утицајних фактора за 

оптимизацију стеnет-~а искоришћења лужног преносника, статистичка обрада добијених 

резултата и формирање базе података, процена уrицаја сваког фактора на степен 

искоришћења као и избор најбоље комб11наnије фактора у циљу проналажења оrпималноr 

степена искоришћења пужног преносника. 

Метода планирања експеримента користи се у сврху добијања што више информација 

о утицајним факторима на степен искоришћења пужног преrюсника. Експериментална 

испитивања извршиће се према дефинисаном плану експеримента на уређају АТ200 у 

Центру за испитивање механич1шх преносника на Факултету инжењерских наука 

Универзитета у Крагујевцу. За реализацнју експерименталних испитквања биће коришћен 
једностепени пужни преносник специјално конструисан и израђен за ту намену. Анализом 
експерименталних резултата врши се идентr1фиковање фактора који знатно утичу на степен 

искоришћења нужног преносника. 

Аналитичка метода ће се nр11менити приликом прораl.fуна губитака снаге у пужном 

nреносннку након извршею1х триболошкнх 11спнтивања контактних елемента израђених од 

материјала лужног napa и одређиваља коефициј ента треља. 13кспериментална триболошка 
испитивања ћс се обавити на три.бометру Ыock-011-disk уз варијацију утицајних параметара, 
па основу постављеног плана ексnер11мента. 



Оквирни садржај доr,.-торске дисерпщије 

1. Увод 
2. Преглед стања досадашњих 11страживања из области губитака снаге и степена 

искоришћења пужних преносника, 

3. План експериме1палних испитивања. 

4. Резултати експериментаm1их испитивања, 

5. Анализа и дискусија добијепих резултата. 

6. Оптимизација степена искоришћења пужшrх преносника према одабраним 
критеријумима. 

7. Закључана разматрања, 

8. Литература. 

9. Прилози. 

3. Образложење теме за 11з раду докrорс1се дисертације кој е омогућава закључак да јс у 
пптаљу ориnшална идеја Ј1Ј111 ор11п1нала11 начни аuал11зuраља проблема 

Комисија закључује да је предложена тема докторске дисертације Идентификација 

оптuмалнuх вредност11 степеuа 11 скорншliсња пужних зупчастих пренос1111ка кандидата 

Александра Скулнћа ориrинална пдеја. 

4. Усклађеност дсф11пuц11је предмета 11стр~1ж11вања, основuпх појмова, предложене 

хипотезе, 11звора података, l\1етода анализе са критер11,јуl\111ма науке уз поштовање 

ваучпнх прпнщmа у 11З рад11 коначне верз11ј е докторске дисертац11је 

Кандидат Александар Скулић ће у својој дисертацији обухватити све елементе 
савременог научно-истраживачког начиliа рада поштујући основне критеријуме науке и 
научних циљева и методе анализе, .1.н.mлементацијом постојећих и развијањем оригиналних 
идеја научног истражи-вања. Кандидат има за циљ да детаљно провери полазне хипотезе како 

теоријски тако и експериментално. С обзиром на то да су циљеви истраживања проистекли 
из потребе да се изврши оптимизација степена искоришћења са циљем минимизарања 
губитака снаге у пужном преноснику, добијени резултати би представљали орипшални 
допринос кандидата у истраживачкој области. На основу предложене теме. може се 

закључити да би ова дисертација имала значајан теоријски и практичан допринос у примени 
нових материјала за израду пужних зупчаника, као и њиховог утицаја на смањење губитака 
снаге и повећање степена искоришl1ења пужних зупчастих преносника. 

5. Преглед 11ау•шо-1tстра;1швачкоr рада ю1нлидата 

а) Кратка б11ографпја кандпдата 

Кандидат Александар Скулић рођен је 24. новембра 1979. године у Скопљу, 

Република Македонија. Основно образовање стекао је у Основ11ој школи "Пеко Тепавчевић" 
у Урошевuу. Средњешколско образовање стекао је 1998. године у Техничкој школи "Никола 
Тесла" у Урошевцу са одличним успехом у сва четири разреда. Исте године уnисао је Вишу 
техничку школу у Урошевцу коју је завршио 200 1. године у Звечану где је школа имала 
привремено седиште, са општим ycnexo~1 8,78 (осам и 78/ 1 ОО). Факултет техничких наука у 
Косовској Митровици уписао је школске 2001 /2002. године на смеру 11 роизводно машинство. 
Током студирања остварио је просеч11у оцену 8Ј 1 (осам и 31 /1 ОО) и одбранио завршни рад 
2006. године из предмета Машине и алати за обраду деформацијом под називом "Заштита и 
ограничење од преоптерећења ексцентар преса'', са оценом 1 О. 

Докторске академске студ11је уписао је школске 2014/20 15. године на Факултету 
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу на смеру Машинске конструкције и 



механизација. Положио је све испите предвиђене наставним планом и програмом докторских 

академских студија са општим успехом 9.67 (девет и 67/100). 
У периоду од 2007-2013. године бно је запослен у Техничкој школи Вучитрн у 

Косовској Митровици. Током рада у школи учествовао је на бројним семинарима са 

програмима стручноr· усавршавања и стицања зваља наставlЈика. Од 2011. до 2013. године 
радио је на Високој техничкој школ11 струковних студија из Урошевuа са привременим 
седпштем у Звечану као хонорар11и сарадник. Звање наставника практич.не наставе стекао је 
2013. године па Високој техничкој шкош1 струковних студија из Урошевца са привременим 
седиштем у Лепосавићу где 11 данас рал.11. 

Кандидат Александар Скулић је у протеклом периоду био ангажован у планирању и 
извођењу вежби из наставних предмета: Статика, Кннематика и динамика, Отпорност 
материјала, Машински елементи, Моторна возпла и Одржавање техн:ичких система. 

б) Научно - пстраж11ва'"11с11 рад 

Кандидат је претходних година, као аутор или коаутор. објавио 17 научних радова у 
домаћим и међународ1:шм t~асоп исима и на домаћим и међународним науч:но - струЧТiим 

коифере1 гuијама. 

Објављени радови кандидата: 

РадОВl• објављени у 11ста1Ш)'Т11м међу11ародш1.,1 часопнс11ма 

Катеrор11ја М22 

1. Anicic. О., Jovic, S., Aksic. О., Skulic, А" Nedic, В. Macћining process iлtlue.nce on the chip 
form and surface roughness Ьу neuro-fuzzy techпique. Applied physics А - Materials science 
and p1·ocessing, 123(4). рр. 1-9, (2017). TSSN: 0947-8396 

Радово објавље1111 у међу11 арод1111м "1асоrшсима 

Категорија М23 

1. Jovic S" Skulic, А., Lazarevic М. Analysis of tће Laser F'orming or Sћaped Sшfaces Using the 
Adaptive Neuro-Fuzzy Techлiqнe. Lase1·s in Enginee1·ing, 40(4-6), рр. 333-340. (20 18). ISSN: 
0898-1507. 

Радови у нацконал1шм часописпма међународног значај а 

Катсгорнја М24 

1. Todic, А., Cikara, О. , Lazic, У., Todic, Т. , Caшagic. l., ku lic1 А. Examiлation of Wear 
Resistance of Polymer - Basalt Composites. Тl-fЬology in Jndust1y, 35(1). рр. 36-41, (2013). 
ISSN: 0354-8996. 

Радови у врхунским часоn11с11ма 11ац11онал11ог значаја 

Категор11ја М51 

1. P~jovic, В .. Todic, А ., Sku.lic, А. Jedan nacin uspostavljanja analogije izrnedu samoizazvanih 
oscilacija kod masina alatki i e!ekt1·icnil1 sistema. !МК Ј 4- Jstгaiivanje i ra::-il()j, 34(1), str. 77-
81, (2010). lSSN: 0354-6829. 

2. Pejovic, B.,Todic, А., kulic, А. Grarlcka konstrukcija karakteristicnih dija~rama kod 
istrazivanja funkcije iпteпziteta l1aba11ja alata. /МК Ј.1.- l'i!l-aiivanje i !'azvoj, 35(2), str. 11-16, 
(2010). ISSN: 0354-6829. 



3. Skulic, А., Кrsmanovic, D .. Radosavl.ievic, S., lvanovic, L., LO janovic. В. Power losses of 
worm Aear pairs. Acta Technica Co"vininesis-Bulletin o.f Engineering, 10(3 ). рр. 39-451 (2017). 
ISSN: 2067-3809. 

Радов11 у истакнутим нац11011ал1111м часоп11с11ма 

Катеrорпја М52 

1. tojanovic. В .• Milano\1ic. 1 .. Milojevic. ku lic, А" Janjic. R.. The impact of the pre-
tensioning оп the load distтiЬution oГtirning belt drives. Telmicka dijagnosrika. 13(4). рр.7-14 , 
(2014). ISSN: 1451-1 975. 

2. kulic, А" Todic. А.. Pejovic, В., Todic. Т., Carnagic, 1., Mi6i6. V. Metode i uredaji za 
registrovaлie mikroprofil a puta. Telmicka clijagnostika, 14(~). str. 62-66. (20 15). ISSN 1451-
1975. 

3. SkuLic, А. D., Pejovic. В. В .. Todic. Т. N., Camagic, Ј. R., Micic, V. М. Methods алd devices 
for regjstration ofroad microprofiles. Telmika, 71(5). рр. 697-701, (2016). ISSN: 0040-2 176. 

Радов11 у домаћем научном часо1r11 су 

Категор11ја М54 

1. SkuliC, А., Bukvic. М. Tribological propertics о[ pistoп-cyliпder set in intemal combustion 
engines. Applied Enginee"ing Leueгs. 1 (1 ). рр. 29-33, (20 16). ISSN: 2466-4677. 

2. Miladinovic, S" Radosavljevic, .. Velickovic, S" AtyaL R.. kulic, А., Sljivic. У. 
Optiшization of efficiency or \,VOrm gear reducer Ьу using Taguchi-Grey method. 
Applied Engineering LelleN;. 2(2). рр. 69-75. (20 17). IS N: 2466-4847. 

Саопштења са међу11арод1шх СЈ()'Пова 1 1паi.\111а11 а у цел111111 

Категор11ја МЗЗ 

1. Stoiaпovic, В. , Veliёko,1 ic, S .. Ristic, М .. Jo"'ai1ovic, S .. Skulic, А. fпflueпce of torque ' 'ariation 
оп stress of timi пg belt. 3111 lmemaliona/ Scientific Con.fe1·e11ce оп Mechanical Enginering 
Technologies and Applicalions, СОМЕТ а 20 16, East arajevo - Јаћоriла. В&Н, 7tЬ-9th 
December. рр. 123-1 ЗО, (2016). 1 BN: 978-99976-623-7-8. 

2. Denic, N., Vujovic. V., kulic, А .. Perenic, G. Effectiveness and Efficiency orManagement 
lnformation Systems in SerЬian Eпteгprises . l 6rl1 lntemational 1\!Jullidisciplinary Scientific 
GeoConfuence, SGEM2016, AIЬena, Bulgaria, ЗOth June - 6tl1 Jtily, рр. 203-2 10, (2016). 
lSSN: 1314-2704. DOI:1 0. 5593/SGEM20 1 6/В2 1 /S07.027. 

З . Denic, N., Vujovic, V., ku lic, А .. Filic. . Stнd ius Aпal ysis of Business Jntellingence Systems 
in Serbiaл Enterprises. Ј 61/Ј lnteгnalioпal Multidisciplina1y Scientific GеоСоп(егепсе, 
SGEM 2016. АIЬепа. Bulgaiia. 30th Jш1e - 6th JL1ly. рр. 425-435, (20 16). 1 N: 13 14-2704. 

4. Radosavljcvic S., tojaпovic В.. kulic А. Determiпation or роwег losses in \VОГП1 gear 
reducer. Тће 1 Oth lnternalional Сопfегепсе оп l'vfacl7ine and Jndus11·ial Design in Mechanica/ 
Enдineerin~. KOD 2018, Novi ad. SerЬia. 6th-8th Јuпе. рр. 1-8. (20 Ј 8). DOI: 10.1088/1757-
899Х/393/1/О12050. 

Саопштења са скупа 11ащ1011ал11оr з 11а-.1ај~1 штампано у целини 

Категорија М63 

1. Zivkovic, D., Skulic, А. Odrectivanje sratickih velicina nosata u Matћcad - u 14. Zbornik 
radova - VТSSS U1·ose11ac, br. 2. str. 62- 69, (2012). fSSN: 2217-4362. 



На основу свега наведеног у претходним тач:кама овог извештаја Комисија доноси следећи 

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

Александар Скулић, дипломирани машински инжењер, испунио је све предвиђене услове за 

одобрење израде докторске дисертације. 

Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета инжењерских наука Универзитета у 
Крагујевцу и Већу за техниqко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу да наведену 

предложену тему за докторску дисертацију: 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПТИМАЛНИХ ВРЕДНОСТИ СТЕПЕНА ИСКОРИШЋЕЊА 

ПУЖПИХ ЗУПЧАСТИХПРЕПОСНИКА 

прихвати и одобри њену израду кандидату Александру Скупићу, дипл.маш.инж. 

Комисија предлаже да ментор ове докторске дисертације буде др Блажа Стојановић, 

ванредни професор Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. 

У Крагујевцу, Нишу и Београду, маја 2019. год. 
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