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ПРЕДМЕТ: Извештај Комисије за оцену писаног дела и усмену Јавну одбрану 

докторске дисертације кандидата Бојана Богдановића, дипл. мат. инж. 

Одлуком Наставно-научног већа Факултета инжењерских наука Универзитета у 

Крагујевцу, број: 01-1 /867-1 2 од 24. 03. 2016. године, именовани смо за чланове 

Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата Бојана Боrдановића, 

дипл. маш. инж. и теме докторске дисертације под насловом: 

"ПОВЕЋАЊЕ ПОУЗДАНОСТИ И НОСИВОСТИ Т АНГЕНЦИЈАЛНО 

ОПТЕРЕЋЕНИХ ВЕЗА ПРЕТХОДНОМ ПРИПРЕМОМ КОНТАКТА" 

На основу увида у приложену докторску дисертацију и Извештаја о подобности 

кандидата и теме за докторску дисертацију, која је одобрена за израду одлуком 

Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, број 01-111211-3 од 17. 04. 

2014. године, а на основу Правилника Универзитета у Крагујевцу о пријави, изради и 

одбрани докторске дисертације , Комисија подноси Наставно-научном већу следећи 

ИЗВЕШТАЈ 

1. Значај и допринос докторске дисертације са становишта актуелног стања у 
одређеној научлој области 

Докторска дисертација кандидата Бојана Богдановића, дипл. маш. инж., под 

називом "Повећање поузданости и носивости танrенцијално оптерећених веза 

претходном припремом контакта", представља резултат научно-истраживачког рада 

кандидата у актуелној научној области која се односи на истраживање могућности 

повећања поузданости и носивости тангенцијално оптерећених веза применом поступка 



претходне припреме контакта;. Са аспекта предмета истраживаља и добијених 

резултата, ова докторсжа дИсертацИја представља јединствен научни рад. 

Кандидат је извршио критичку анализу и систематизацију постојећих знаља, 

искустава и науч:них резултата компетентних светских истраживач:а из области 

истраживаља ове докторске дисертације. На основу спроведене анализе, предности и 

недостатакадосада.коришћених приступа у овој области, као и ащшизиранйх метода и 

модела, кандидат је дефинисао предмет и циљ сопствених истраживаља. 

Са аспекта истраживачке области и добијених резултата, ова дисертација.· 

представља једИнствени научни. рад на националном нивоу, при чему одређени број 

елемената, приступа и резултата има општи научни значај. 

Кандидат је извршио анализу тренутног стаља у области тангенцијално 

оптерећених веза. Анализирајући лИтературу КОЈа Је непосредно у вези са овом 

облашћу, уочио је да постоји простор за повећаље поузданости и носивости 

тангенцијано опtерећених веза применом поступка претходне припреме контактне 

површине. Кандидат предлаже методу којом би се непосредно пре процеса стезаља 
. . 

Извела претходна припрема контакта у зонама блиским поч:етној висини неравнина 

контактних rювршина; Тиме би контактне. површине већ биле припремљене~ па би се 

стезаље свело на процес који захтева ниже вредности нормалних оптерећеља контактне 

Зоне. 

Кандидат предлаже сnецијално конструкциона решеље стеЗача КОЈИ пружају 

могућност претходне. припреме контактне површине. Испитиваља су урађена у 

динамичким условима на посебно. пројектованом систему за Испитиваље поузданости и 

носивости тангенцијаН:о оптерећених веза претходном припремом контакта.· 

Испитиваља су спроведена кроз поређеље танrенцијалне носивости класичног стезача 

са равном контактном површином и специјалне геометрије. Као основни критеријум за 

оцену носивости тангенциЈално оптерећених веза кандидат предлаже однос 

тангенцијалне силе и нормацце силе које делују у зони контакта Ft!Fn, посмаrран у 
оквиру исте попустљивости зоне контакта. Поред tога, кандидат предлаже и 

методологију за поређеље поузданости испитиваних контактних елемената. 

На основу резултата до којих је дошао кандидат, може се закључити да све 

испитиване геометрије специјалцог стезача имају изражену предност у односу на 

испитивани стезач класичног типа ( стезач са равном контактном површином). 

Резултати и закључци ове дисертације отварају простор и правце за даља 

истраживаља у овој научној области. Пре свега кроз развој нових решеља и 

оптимизацију геометрије стезача са аспекта постизаља .максималних односа Ftl Fn. Даљи 
развој може ићи у правцу пројектоваља и оптимизације стезача предложеног типа са 

аспекта критерИјума индустријске nримене. Као критеријум индустријске примене 

првенствено би требало размотрити могућност имплементације техничког решеља 

стезача у постојеће савремене конструкције стезних прибора, као што су: модуларни, 
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групни и специјални прибори намељени обради на обрадним центрима, пе:rоосним и 

·. хибридним машинама, 

2. Оцена да је урађена докторска дисертација резултат оригиналног научног рада 
кандИдата у одговарајућој области 

Комисија сматра да докторска дисертација ·кандидата :Бојана Бог.дановића, дипл. 

маш. инж., под називом "Повећање поузданости и носивости тангенцијално 

оптерећених веза претходном припремом контакта" представља резултат 

ориГиналног научнограда. Обрађена тема јевеома актуелна и значајна,посебно ако се 

има у виду да су тангенцијално оптерећене везе веома .заступљене у индустријској 

пракси. Код великог броја ових веза спољашље оптерећеље се уравнотежава силама 

треља које делују између Ј<'Онтактних елемената. Вредности коефицијената треља за 

случај контакта равiшх површина материјала израђених од челика су релати:вно мале. 

То наводи на закључак да је за уравнотежаваље тангенц:Ијалног оптерећеља помоћу 

сИле треља потребно обезбедити релатИвно велика нормална оптерећеља контактне 

зоне. У циљу повећања тан:Генцијалне носивости контакта; као и повећаљапоузданости 

контакта, кандидат предлаже поступак стезаљ(;l коме ће претходити поступак претходне 

припреме контакта. 

Оригиналност научног рада, истраживаља и о.стварених резултата у оквиру ове 

докторске дисертације огледа се, између осталог, у следећим елементима: 

• Извршена су оригинална теоријска истраживаља и постављен одговарајући 

теоријски модел стезања коме претходи поступак претходне припреме контакта, 

• Изведени су нумерички прорачуни применом методе коначних елемената (МКЕ) 

и добијени резултати који потврђују и идеју истраживаља и развијени теоријски 

модел. 

• На бази теоријских разматраља и анализе применом МКЕ предложени су нови 

специјално дизајнирани стезачи, као и специјалан уређај за испитиваље на коме 

је било могуће извршити испитиваља тангенцијалне носивости у динамичким 

условима; 

• Анализом добијених резултата везаних за помераља и попустљивости у ·зони 

контаЈ<'та у функцији односа FtiFn може се закључити да све испитиване 

геометрије специјално дизајнираног стезача имају изражену предност у односу 

на испитивани стезач класичног типа ~ стезач са раБном контактном 

по~ршином. 

Део резултата истраживања добијених током израде докторске дисертације објављен је 

у истакнутим светским часописима, што потврђује орИгиналност предметне 
. . 
дисертациЈе. 
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з~ Преt лед остварених резуЛтата .рада кандИДата у одговарајућој научној области . 

Бојан (Света) Богдановићје рођен 25.09.1982. године у Свилајнцу, Република 

Србија. Основну щколу "Јован Јовановић Змај" је завршио у Свилајнцу, а 

средљшпколско образоваље је стекао у средљој војној школи у Београду на смеру за 

Електронска извиђаље и противелектронска дејства, Машински факултет (сада 

. ФакуЛтет инжељерских наука) у Крагујевцу уnисао је Школске 2003/2004. године, а 

дана···о1Ј2.2011 ... године заврtпавЦ студиј е на поменутом факултету на смеру Машllнске 

конструкције и механизација са општим успехом 7;42 (седами42/100) у току студија, и 
. . - - ' ' . 

·оценом 1 О (десет )на диi!ломском испиту из предмета Методе конструисаља код проф. 
-- .. 

др Ненада Марјановића; Тиме стиче зваЉе дип.iюм:Ирани инжељер машинства. 

Најавномнаrрадном коцк)трсу ,,Петар Дамјановић" 2ОО7.тодине освој:иоје п:рво 
. - -- ' ' . . 

место за најбољи рад из. области щ:юјектоваља, конструисаља и техничке документаrщје 
. .. ' . 

за маш:Ине, уређај е. итранспортна средства. урађене програмским пакетом AUTODESK•. 
. . . 

InventorProfessional са пројектоммосне дизалице. 

. Професионалну каријерузапочео је као сарадii:ИК на Факултету инжељерсi<џХ 

наукау Центру за ревитализацију индустријских система којим је руководио проф. др 

Бранко Тадић. 

Године 2007, је радио у предузећу "Unior components" на позицијиконструктора; 

при ч:емује обављао послове конструисаља алата запластично деформисање, као и 

· · riосдове на изради техн:Ичке документације за поменуте алате. 

Кандидат је 2008. године радио у предуЗећу "РМ метал еласtик'' на позицији 

:Конструктора, при ч:емује обављао послове конструисаља пољопривредних машина и 

израду техничке документације. 

Године 2011. је радио у предузећу "Gomma line'' на позицији конструктора и 

обављао послове конструисаiраи израде техничке документације захидраулична Црева. 

Кандидат од 2012. године . до данас ради у "Hexagon Metrology SPA" на 

Пословима који су најуже поgезани са метрологијом. Ради као инсталатер и сервисер 

. координаtних мерних маtпина И као програмер.метролошких софтверскихпакета Surfer 
NT и PC .. DMIS. 

. . 

На Факултету инжељерскихнаука у Крагујевцу. учествује·.У извођељу ·веЖбииз 
следећйх_ предмета на основним академскИм студиј ама: 

• GAD/CAM/CAE, 

• Производне технологије, 

· • Мереље и контрола и 

• Исnитива:Ње машинских конструкција. 
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Докrорсi<е академске студиЈе. на Маmинском факултету у KparyjeiЩy, смер 

Производно маџтИнство, уписао је школске 2011/2012. године. Исџите на докторским 
~тудијама завршио је са оџштим успехом 9;83 (д~вет и 831100), . . 

Израда докторске дцсертације под · називом ;,Повећање поузданости и 

носивости тангеiщнјално оlџерећених веза Претходном . припремом контакта'' 

одобрена је 17. 04. 2014. године. 

У. Досадашњем ·Научно-истраживачком раДу Бојан Ћогдановићје објавио·.седам 

научних радова (четири рада у међународним часописима и три рада намеђулародним 

конференцијама) и два '!'ехничка рещења. 

Радови у истакнутим међународним часописима (М21) 

1. BrankoTadic, Реtш: М. Todorovic, Ognjan Luzanin, Dragomir Miljanic, Branislav М. 

Jeremic, Bojan Bogdanovic, EJorde Vukelic, Using specially designed high.,stiffness 
. ,• ' . . 

bumishin.g too1 to achieve high~quality surface finish, Thelntemationa1 Joumal of 

Advanced Marшfactuting technology, Vol.67, No.l-4, рр. 601--611, ISSN 0268-

3768, Пoi10.1007/s00170-012~4508-2, 2013. 

2. Branko Tadic, . Djщdje В. Vukelic, Dragomir Miljanic, Bojan Bogdanovic, Ivan 

Macuzic, Igor Вudak;. Реtш: Todorovic, Model testing of fixture-workpiece interface 

compliancein dynarnic coriditions, Joumal ofManufacturing Systems, Vol. 33 No. 1, · 

рр. 76-83,ISSN.0278-6125; Пoihttp://dx.doi.org/10.1016/j.jm$y.2013.05.004, 2014~ 

Радови у међународним часописима (М23) 

1. Branko Tadic, Bojan Bogdanovic, Branislav М Jeremic, Petat М Todorovic, Ognjan 

Luzanin, Igor Budak, Пjordje Vukelic, Locating and clarnping of complex geoщetty 

workpieces with skewed holes in multiple.,constraint conditions, AssemЬly 

Automation, Vol. 3 3 N о. 4, рр. 3 86-АОО,. ISSN О 144-5154; 2013. 

· Радови у часопису међународног значаја верификованог посебном одЛуком (М24) 

1. V. Кocovic, S. Mitrovic, G. MihajloviC, М. Mijatovic, Bojan Bogdanovic, D. 

Vukelic, В. Tadic, Applications of Friction Stir Processing cluring Engraving of Soft 

Materials, TriЬologyin Industry, Vol. 37, No. 4, рр.434-439, ISSN: 0354-8996; 2015. 

СаоnштеiЪа са међународних скупова штампашi у целини (МЗЗ) 

1. Jeremic, В., Meyer, М., Macuzic, 1., Bogdanovic, В., Jeremic, М., Siщic, А., Tadic, 

В., Vukelic, Dj., Fixtures for Horizontal · Machining Centers ~ New Projecting 

Approach, Jouma1 of Manufacturing Science and Engineering _:_ ASME 2013 .. 
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Manufact:uring Science and Engineering Gonf~rence, )une 10~14, 2013, Maфson, 

WisC()nsin, ЏSА, 201 Ј. 

2. Jerernic, М., Adamovic, D., Mitrovic, S., Bogdanovic,В., Simic, А., Ral)djelovic, S., 

Todorovic, Р., Influence of oxidation layer generated on preheated · contact paits on . 

static coefficient offriction, Тhе 13th Internationa1 Conference on TriЬology, 

Кragujevac; Proceeding, ISBN: 978-'86-86663-98-6, рр. 147-125, 2013. 

3. Jerernic; М., Bogdanovic, В., Simic; А., Miljanic, D., Todorovic; Р., Randje1Ьvic, Р., 

Tadic, В., Analizing the influence of the coЏstruction element position on torque 

transmissionЪy frictio11, The 13th Interhational Conference on TriЬology, Kragujevac; 

Proceeding, ISI3N: 978~86-86663-98-(), рр. 341~347, ISBN: 978'-86-86663-98-6, 

·. 2013. 

Битно побољшан постојећџ прОизвод ··или технологија (уз доказ) ново решеЊе 

проблема у области . 1\i:икроекономског, социјалног и проблема одрживог 

просторног развоја· рецензщЈано и прихваћено на .националном нивоу (уз цоказ) 

(М84) 
. . . . ' .. 

1. Б. Тадић_,.С. Ранђеловић, П. ТоДоро:Вйћ, Ђ. :Вукелџ:ћ, В. Кочовић, Б. Боrдановић, · 

М. Ј еремић, Крути алат наlV{ењен за ·завршну обраду метала котрљањем :Куглице, 

ТР-88-2015, Крагујевац; 2015. 

2. С. ~анђеловић, Ђ. Вукелић; П. Тодоровић, В. Кочовић, Б. Богдановnћ, Л. 
. - .- ' - . 

Ивановић, Б. Тадић, Оптимизацијапроi(еса завршне обраде котрљањеlV{ l<углице 
по · површини предмета обраде на основу дубине пенетрације куглице у · 

материјал предмета обраде, ТР,;89~2015; Крагујевац, 2015. 

4. Оцена о исiiуњености обима Iгквалитета у односу на Прнјављену тему 

. . 

Докторска дисертација кандИдата Бојана Богдановића, дипл. маш. инж., под 

. назИвом . ,,Повећање поузданоёти 11 носивости тангенцијално оптерећених веза 
. . ' ·, ' . . . . ·. 

претходном прИпремом контакта", одrовара по обиму и садржају теми прихваћеној 
. ' - . . .. . 

од стране Наставно~научног већа Факултета инжењерс:Ких наука и Сtручнбr већа 

УниверзИтета у Крагуј евду. До квали1:ету, обиму и реЗултатима истраживања у 
' . - . - . ' . . - . ' . . 

потпуности задовољава све научне, струЧНе и законске услове За израду доктор<;жих 

дисертащrј а, · 

РеЗултати истраживања су у писаном делу докторске дисертације изложени на 

укупно 131. страна. У .раду је приказано 76 графИЧКИХ ИЛустрација, 15 ·табела· И· 

цИтирано 107 библиографских навода. Из.Лагањеје дато кроз 11 поглавља :и 2 додатка: . 

1. Увqд 
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2. Прегдеди аваrr1џа }Iйтераtурн:ихцзвора 

З. Теоријске.основеносивоститангенцијално оптерећеiщх веза· 

4. Те()рИ:јске основе подизаља нивоа носивостии поузданос'Ј'и тангенцијално 

оnте'рећеi!Их веза претхощюм прИпремом коН:так'Ј'а . 

5. Пројекшваље система за испИтиваље поузданости тангенциЈално опп.~рећених · 

веза претхсщном припремом контакта 

. 6. Ј]лав и програм ,ексцерименталних истраживаља 

7. Резултати експерименталних истраживаiЬа 

8. СтатистиЧ:ка обрада резултата експерименталних истраживаiЬа 

9. Анадиз'il резултата . 

1 О. Закључци 

11. Литература . 

ДоДатакА 

ДощџакБ 

У.·nрвом пошав.Љу је Дато уводН:о излагаље <;а Ј:щгшlском на. актуелност теме у 

савременој Индустријској пракси и описом проблема који ће бити предмет Ис"rражИваља 

у окви:ру докторске ди:сертације. Постављени су циљеви истраживаља, . као и две 

хиnотезе на којима је базираюi дисертација. 

. У другом поглављује дат критички осврт на доступне литературне изворе, као и · 

преглед досадаmњих истраживања која су . урађена у оквиру п~ме докторске 

дисертације. Посебној е разматрана попустЉивост контакта и анализирани феномени 
. . . . . 

током испитиваља у динамичким условима. 

Треће поглавље ·даје .теоријске основе носивости тангенцијално оптерећен:ИХ 

.веза~ Даљеје,извршена детаљда критИчка анализайстраживања која разматрају кщtтакт 

остваренути:скиваiЬем специјадно дизајнирани:х стезних елеме:ната~ На крају поглавља 

кандидат, као унапређеље постојећих метода, предлаже додатно обртно кретање 

стезачатоком стезањау циљу приnреме контактне површине. 
. . . 

. . . . 

· Теоријске основе nовећаљаносивости и поузданости: тангенцијално оптерећених 

веза претходном припремом кон'Ј'акта дате су у четвртом поглавЉу. Дат је идејни: 

приказ спецИјалног стезног елемента са којим би се претхоДна прiшрема. контакта 

. изводила љеговим закретаљем,. односно пос'Ј'упком микрорезаља, ·посщвљена .је 

Претпоставка да ће услед дејства нормалног оптерећеља и обртног кретаља специјално · 

дизајнираног стезача доћи до љеговог продирања у равну површину другог стезног 

елемента при знатно нижим .вредностима нормалне силе, односно силе С'Ј'езаља. 

Разматра се продираље које је· блиско нивоима максИмалне висине профила храпавости 

равне површине. У овом поглављу је урађена и нумерИ:чка анализа продираља 

специјално дизајнираног стезача у елемент са равном коцтактном површином · 
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применом МКЕ. 

У петом поглављу је представљено пројектовано решење уређај а за испитива:Ње 

поузданости и носивост:И тангенцијално оптерећених веза претходном припремом 

контакта. Основни захтеви које је пројектовано решељеуређаја морало да испуни су се 

однQсили на: спровођеље моделских испитиваља, спровођеље испитивања у 

динамичким условима и спровођеље поступка претходне припреме КОIIтакта. Поглавље 

садржи опис Мери е опрем~, изглед формирано г система за експериментална. 

Истраживаља, као и резултате провере геометријске тачности израде. специјално 

дизајнираних стезних елемената. 

Шесто погдавље даје план и програм експерименталних истраживаља. Поглавље 

систематизује ·пдан обимних експерименталних истраживаља у пет група .. експериме

ната. 

Седмо поглавЈЬе с.адржи резултате експерименталних истраживања. На самом 

почетку nоглавља су дефинИсани параметри који ће бити детаљније анализирани: 

средља вредност тангенцијадн~ силе, средља вредност помераља у зони контакта; 

попустљивост у зони контакта и др. Вредности аналИзираних параметара добијене 

током експерименталних истраживаља су дате табеларно. Дати су и резултатимереља 

параметара храпавости едемента са равном контактном површином, као и 

:к:вантификација нивоа претходне припреме контакта- табеларно и путем дијаграмаса 
упоредним приказомпрофида топографије елемента саравном контактном површином. 

У осмом поглављу је дата статистич:к.а обрада резултата експерименталних 

истраживаља, односнопараметаракоји су дефинисани у седмом поглављу, С обзиром 

на то да су испитиваља урађена при различитим условима испитиваља (различитим 

вредностима нормалног оптерећеља), ради јаснијег прегледа резултата испитиваља 

кандидат предлаже коришћеiье односа тангенцијалне силе и нормалне силе које делују 

у зони контакта Ftl Fп. Кандидат предлаже коришћеље регресионих једначина које дају 

зависност: односа Fil Fn од средљег помераља ~sr и попустљивости s у зони контакта у 

функцији односа Ft!Fn. Добијене су регресионе једначйне са високим степеном 

корелације. Поглавље садржи и предлог модела за израчунаваље поузданости 

исnитиван:и:х типова контактних парова, као и резултате поређеља поузданости. 

Девето поглавље представља дискусију у којој су коментарисани· добијени 

резултати који су представљени у претходним поглављима~ 

У десетом поглављу су· изведени закљ учци на основу резултата приказаних у 

претходним поглављима. Такође су дате препоруке за будуће правце истраЖиваља у 

предметној. области. 

Ј еданаесто поглавље· садржи· списак коришћених литературних извора. 

Додатак А даје дијаtрамске приказе резултата мереља тангенцијалне силе и 
' 

помераља у зони контакта током експерименталних истраживаља. 

Резултати мереља топографиј е контактних површина су дати у додатаку Б. 
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5. Научни резултати докторске дисертације 

Кандидат Бојан Богдановић, дипл. маш. инЖ:., у оквиру докторске дисертације 

извршио је систематизацију постојећих знаља и искустава у области производноГ 

машинства, . или уже разматрано, у области повећаља поузданости и носи:востИ 

тангенцијално QПтерећених веза претходном припремом контакта. У току израде 

дисертације, кандидат је дошао до резултата и закључака који имају своје место и 

значај, како у научио-теоријском: тако и у практичном, индустрИЈском: смислу. 

Најважнији науЧни резултати. докторске дисертације: 

• изведена су оригинална теоријска истраживаiЬа и развиЈен одговарајући 

теоријски модел, 

• спроведена су претходна испитиваља дубине продираља применом МКЕ, 

• развијена су конструктивна.решеЊаспецијалних стезача којипружајумогућност 

претходне прИпреме зоне контакта- на бази теоријских разматраља и резултата 

анализе МКЕ, 

• щtтојекомплетно пројектно решељеуређаја за експерименталнаи:страживаља, 

• извршена су обимна експериментална истраживаља, 

• анализом помераља и попустљИвости у зони контакта закључено је да све 

испитиване геометрије специјално дизајнираног стезача имају изражену 

предност у односу на испитивани стезач класичног типа ( стезач са равно м 
контактном површином). 

6. Примењивост и кориснострезултата у теорији ипракси 

Резултати. докторске дисертације кандидата Бојана Богдановића; дипл .. мат, 
инж., под називом ,;Ilовећање поузданости и носивости тангенцијално оптерећених 

веза претходном припремом к()нтакта" прИ:менљиви су и корисни, како. у теорији 

тако И у пракси. 
. . 

Може се рећи да је у теоријском смислу унета и теоријски доказана нова идеја стезаља 

базирана на претходној припреми контакта. 

Практична примена предложене метОде стезаља применом постуnка претходне 

припреме контакта се огледа у чиљеници да стезачи предложеног типа у односу на 

испитивани класични стезач, за реално изабрано дозвољено помераље контакта у 

границама f-=2 pm до f-=1 О рт, могу уравнотежити 2,5 до 8 пута веће тангенцијално 
оптерећеље. Могућност уравнотежеља већих тангенцијалних сила, при истој сили 
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.: .. 
. ., 

·. · . , · · · .· сiезања и _истом остварен:ом riомерању; · омоrућава џзбор. већи:х вреДџости nараме±ара ··. ·. 
-·. · • режИМ:а _р.еЗЩьа; · в~ћу .• про~звоЩiост ·и/ищi · .вelly nоуздаНос.f й . стабилност-.· ~бр~ноr-·· 
··.··: процес~; у · сл~аЈу• да. с~· пр~Дл0жеnи ·сћщt~ .. · еirементи ;корист,е ·.у формi{ сте~н:Их 

nrшбора . 

. :._':-:.· .• : • • ··.· • .. • • • <: .· • _' •• ,_. 

·. 7. НаЧИни презентираН:.а резултата научној_јавности 

. . 

Део науЧнЦ~ р~зу~'fата, добијених џс1Раi<иваiЬем приликом израДе · ове 
~оiц'орске дйсертаци:је, ·· . презентован је у н~уЧнџ~ радоnима .- .•. ·објавЉеним у 
~еђ·унароДним· д·нац:Ионадни:м. Н:ауЧНим часоцисима, као· и на међу}rаро)щим научййм : · 

·-.скуnовима .. -•... · 

Комисйј~ сматра ~а џстр~вања й резултати докторске ДисертаЩiје. пружају 
· oбиl\1ffii и ;корцстаН маrерйјаn ~а д~е пубЈШков$е у високоранrираН:им ivЈеђународiцl~ 
·и н:адио1Iащй1М научн.И:м часописима,. i<~o -и на скуповиМа који се однЬсе на релева~т~у · ._. . . .. : . '· .. .· . . .· ··.... .. : . . . . .. . . . . ' .. 

·•()бЛасr. ···.· 

.. -!Ia основу св~рiи~лоЖеног :Комисија доно.с:и с~едеЩi: . 

. . 

·зА.кљУ-члк··· 

. .. . 

-· Докторска дЙсертација каНдидата БојЩ!а Богда1Iс)вића, дипљ MШII. йн~., у ·.· . 

. џоtпrnости, како по обi{Му тако џЈЈ:о квалитету, <),ф;овараоДобр~ној т~ми дЙсертац:ије, • 

.. -щщуком број- 01..,1/1211~.1 од 17: 04. 2014 .. године од сrране Настаiшо~на)'чног већа 
Фiщудrёта.иliжењер~жих: наука у~рагујевцу; 

. •. Кан~идат је у riриказу исТра{КиџШьа ·користИо уобичсэ;Јену и станДардИзовЩiу : 
струЧнутерl\fинологи'ју, :а сrр);кт)фа Дсщторске_ дџсертаЦИјеи Методологија йзiщtЩьа <;у·-· 
У·~жладу с унив€:)рзитетсКим нормама. 

У току израДе ~окЈ'орсЈ(е.цисертације; кандиДат Б~јан Богдановић., дипл.>N:аш. 
· йli)К~, дшпао је До орщЋнЮЩиХ научних резултата; riриказаних у дисертациј~, којИ 
_ цредстављ~ју знаЧајан nопрl{нос у обЛасти про~~зводцог мащинства; Део peзyrrtaтa}e. 
nубликован увише радов~ који су објављен:и у међународНим часопйсю\щ; .. 

_ Юuщидат је пок~а()' да влада методологијом науЧно-ИстраживачКоr ·рада .и 
. nо,седује с1Iоёобцост сисi'еМСК()Г 'прџстуџа и-· коришћеља 'литературе. ПрИ том:~ је, . 

_користеliи. С:tюје професионално образоваље и лично йскуствd,-показао сцособн~ст ;Јд .. ····· · 

сложеној nроблематици прИступИ свеобух:ватно, у цИљу -f:Ј;еф:ffнисаiЬа заюьучака и' 

-добијањ~ }\ОНкретнихи.rtрименљивих резултаf:џ. 
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На основу свега претходно наведено г, Комисија за оцену писаног дела и усмену 

јавну одбрану докторске дисертације кандидата Бојана Богдановића , дипл. маш . инж., 

једно гласно је закључила да докторска дисертација под насловом : 

"ПОВЕЋАЊЕ ПОУЗДАНОСТИ И НОСИВОСТИ ТАНГЕНЦИЈАЛНО 

ОПТЕРЕЋЕНИХ ВЕЗА ПРЕТХОДНОМ ПРИПРЕМОМ КОНТАКТА" 

по квалитету, обиму и резултатима истраживања у потпуности задовољава све научне, 

стручне и законске критеријуме за израду докторске дисертације. Стога Комисија са 

задовољством предлаже Наставно-научном већу Факултета инжењерских наука у 

Крагујевцу да о вај Извештај у потпуности прихвати и закаже јавну усмену одбрану 

наведене дисертације . 

У Крагујевцу, Новом Саду и Славонском Броду 

16. 05. 2016. године 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

1. Др Бранко Тадић, редовни професор- председник комисије 

Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу, иаучне области: 

производно маши сrтво и индустријски инжењеринг 

·~ џ /с ,-

2. Др Горан Шимуновић, редовни професор 
Стројарски факултет у Славонском Броду, Свеучилиште Јосипа Јурја 

Штросмајера у Осиј ласт: производно стројарство 

З. Др Ђорђе Вукелпћ, ванредни професор 

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, научне области : 

метролоrија, квалитет, колошко-инжењерски аспекти, алати и прибори 

ванредни професор 

Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу, научне области: 

производно машинство и индустријски инжењеринг 

~- Н~-·-
5. Др Данијела Милорадовић, доцент 

Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу, научне области : 

моторна возила, друмски саобраћај 

.:Ј . ./2с..и k<Y-
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