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ПРЕДМЕТ : Извешта ј Комисије за оцену писаног дела и усмену ј авну одбрану 

докторске дисертације ка ндидата М а рије Матејић, маст. инж. маш . 

Одлуком Настав но - научног већа Факултета инжењерских наука Универзитета у 

Крагујевцу, б рој 01 -1/2314-12 од 06.07. 2017. године именовани смо за чланове 

Комисије за оцену и одбра ну докторске дис ерта циј е кандидата Марије Матејић, 

маст. инж. маш . под насловом: 

"РАЗВОЈ МОДУЛАРНИХ СТЕЗНИХ ПРИБОРА ПОВЕЋАНОГ НИВОА КРУТОСТИ И 

ФЛЕКСИБИЛНОСТИ" 

На основу ув ида у приложену докторску дисе рта цију и И звештаја о подобности 

кандидата и теме за докто рску ди серта цију, која је одобрена за и з раду одлуком 

Факултета инжењерских н аука У ни вер з итета у Кра гујев цу, б рој 01-1/107-6 од 

22.01.2015. год" а н а основу Пра в ил ника о пријав и, и з ради и одбра ни докторске 

дисе ртациј е У ниверз итета у Крагуј е вцу, Комисија подноси Н астав но-научном већу 

следећи 

ИЗВЕШТАЈ 

1. Значај и допринос докторске дисертациј е са становишта актуелног стања 

у одређеној научној области 

Докторска д исерта циј а кандидата Мари ј е М атејић , м а ст. и нж. маш. под наз ивом 

"Развој модуларних стезних прибора повећаног нивоа крутости и 

флексибилности", представља р езултат научно- истраживачког рада кандидата у 

актуелној научној о бласти кој а се односи на теоријс ко разматрање и нумеричку 

симулацију крутости и флексибил ности структурни х елеме н ата модуларних 

стез ни х при бо ра рамне ко нструкције, као и н а практич ну прим ену доб иј ених 

резултата . Са аспекта предмета истраживања и доб иј ених резултата, ова докторска 

дисертациј а представља јединствен научни рад. 

Кандидат је н а основу разматра ња великог број а радова и з ов е о бласти , о ч ему 

сведочи број од 195 цитира них л итературни х и зв ор а, извршио критичку а нал изу 

и систематиза цију постој ећи х з нања и резултата компетентних светских научника. 
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На основу овог разматрања и анализе уочених предности и недостатака појединих 

приступа конструкције модуларних стез них прибора, теоријских резултата и 

експери менталних и нумеричких истраживања, кандидат је дефинисао предмет и 

циљ своји х истражи вања, који је у потпуности испунио . 

Суштински допринос докторске дисертације базиран је на разв оју модуларних 

стезних прибора пове ћ аног нивоа крутости и флаксибилности који су 

прој ектовани у основном обли ку урамљених конструкциј а . Оч екује се да 

конструкције овог типа у односу на постој е ћ е конструкције прибора обезбеде и 

већу крутост и већу флексибилност. Претпоставља се да ћ е овај кон це пт 

формирања скло по ва модуларних стезних прибора обезбедити в е ћу крутост и 

флексибилност, и већу поузда ност, што ј е посеб но важно ако се уз м е у обзир могућа 

примен а ових прибора при обради н а савремени м вишеосним нумеричким 

машинама код који х се при једном баз ирању и стезању обрада изводи са велики м 

број ем различ итих алата. 

Теоријски су раз матрани угиби структур них елемената носећ е конструкције 

новоформиран их модуларних стезних прибора п од деј ством различитих 

вредности оптерећења . П оред тога, извршена су екс п ериментална и нумеричка 

истраживања уги ба структурних елем е н ата носећ е конструкциј е и доби ј ена 

з н а чајна покл а п ања резултата. 

2. Оцена да је урађена докторска дисертација резултат оригиналног научног 

рада кандидата у одређеној научној области 

Комисиј а см атр а да докторска дисертација ка ндидата М а риј е Матеј ић, маст. 

инж. маш ., под н асловом "Развој модуларних стезних прибора повећаног нивоа 

крутости и флексибилности " представља резултат оригиналног научног рада. 

Об р а ђ е н а тема је веома актуел н а и з начајна, посебно ако се има у виду обрада на 

сав реме ни м ви шеосним нумеричким машинама код којих се при ј едном базирању 

и стезању обрада изводи са великим бројем разл ичитих алата. 

Оригиналност н аучног рада, истражи вања и резултата оства р е них у оквиру 

докторске дисерта ције се огледају у следећим елементим а: 

о Прегледом досадашњих истраживања, кандидат указуј е н а то да постоји 

велики број доступних приступа за повећање флексибилности и крутости у 

подручју модуларних стезних пр ибора. А н ал и з ирајући литературу кој а ј е 

н епосредно по везана са овом облашћу истраживања, кандидат је уоч ио да 

су систем и модуларних стезн их прибора базирани н а с и стему конзоле . 

Велики број истраживања засно ва н је н а одређивању перформанси 

позиционирања, а н ал и з и толеранција, а н ализи стаб ил ности , а нализи 

могућих огранич ења, као и оптимизацији сил е стеза ња . П оред наведеног, 

претходн а истраживања обухватају: поступак одређивања аутоматског 
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позиционирања и стезања радног предмета на основу математичких 

модела, алгоритме за одабир места позиционирања и стезања која 

обезбеђује максимално механичко дејство полуге, кинетичка анализа 

заснована на планирању стезања, распоред стезања и зав исност стезања 

заснованог на анализи приступачности, аутоматски одабир подешавања 

узимајући у обзир фактор толеранција и настанка евентуалних грешака у 

стезном прибору, као и геометријуску анализи засновану на 2Д планирању 

стезног прибора. Принципи пројектовања стезног прибора и истраживања 

заснована на методи коначних елемената такође су тема великог броја 

истраживања. На основу претходно наведеног, кандидат је закључио да 

пројектовање модуларних стезних прибора у виду рамне констукције има 

вишеструки значај . 

о Поред наведеног извршена су експериментална и нумеричка истраживања 

која имају за циљ да одреде понашања структурних елемената модуларног 

стезног прибора под дејством оптерећења и са елементима за укрућење и 

без елемената за укрућење. Кроз извршена теоријска, експериментална и 

нумеричка истраживања остварен је циљ докторске дисерације за 

повећањем крутости модуларних стезних прибора. Добијени су приближно 

слични резултати експерименталних истраживања и нумеричких 

истраживања. 

о Теоријска истраживања базирана на теорији вероватноћ е и математичкој 

статистици имају за циљ да реално процене ниво флексибилности 

постојећих система стезних прибора у односу на системе модуларних 

стезних прибора предложених у докторској дисертацији. Резултати 

анализ е флексибилности модуларних стезних прибора у односу на 

постојеће групне приборе указују на з н атно већу флексибилност 

модуларних стезних прибора. 

о Позитивни ефекти формирања склопова модуларних стезних прибора на 

начин приказан у докторској дисертацији огледају се у повећању 

поузданости модуларних стезних прибора, тачности обраде и повећању 

продуктивности на бази машинске обраде при већим нивоима режима 

резања и већим нивоима оптерећења елемената за стезање/базирање . 

3. Преглед остварених резултата рада кандидата у одговарајућој научној 

области 

Марија Јеремић, мас.инж.маш ј е рођена 14.11.1988. године у Горњем Милановцу, 

Република Срби ј а . Завршила ј е Основну школу "Десанка Максимовић" у Горњем 

Милановцу, а средњошколско образовање је стекала у Техничкој школи "Јован 

Жујовић" у Горњем Милановцу на смеру машински техничар за компјутерско 

конструисање. 
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Школске 2007 /200 8. године је уписала Факултет инжењерских наука у 

Крагујевцу, а дана 16.11.2010. године је завршила основне академске студије 

ПРВОГ СТЕПЕНА на студијском програму МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, модул : 

Производно машинство, са просечном оценом 7.73 (седам и 73/100) у току студија, 
и оценом 10 (десет) на завршном испиту из предмета Моделирање и симулација у 
ОМД код проф. др Весне Мандић. 

Школске 2010 / 2011. године ј е уписала н а Факултету инжењерских наука у 

Крагујевцу мастер академске студије ДРУГОГ СТЕП ЕНА на студиј ском програму 

МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, модул : Прои з водно машинство, а завршила дана 

26.09.2012. године са просечном оценом 9.13 (девет и 13/100) у току студиј а, и 

о ценом 10 (десет) н а мастер раду из предмета Савремени обрадни системи код 

проф. др Бранка Тадић а. 

Школске 2012/2013. године је уписала на Факултету инжењерских наука у 
Крагујевцу докторске академске студије ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА на студијском програму 

МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, модул: Прои зводно машинство. Испите н а 

докторским студиј ама завршила је 15.07.2014. годин е са општим успехом 9.83 
(девет и 83/100). 

Израда докторске дисертациј е под наз ивом "Развој модуларних стезних 

прибора повећаног нивоа крутости и флексибилности" одобрена ј е 14.1 .2015 . 
године. 

У досадашњем научно-истраживачком раду ј е, као аутор или коаутор, објавила 

11 радова у научним часописима са рецензијом , као и у зборницима радова са 

домаћих и међун ародних научно-стручних скупова. Два рада ј е објављено на SCI 
листи , ј едан кате горије М21 и ј еда н категорије М23. Поред тога коаутор је ј едног 

техничка решења . 

Рад у врхунском међународном часопису (М21) 

1. Р . Todorovic, В. Tadic, Dj. Vukeli c, М. Jeremic, S. Ra11dj elovic, R. Nikolic, "A11alysis 
of the i11fluence of loading a11d the plasticity i11d ex 011 va1·iatio11s iп sшface 

гough11 ess betwee11 two flat surfaces", Tribo logy In te111atio 11 a l, Vol.81, J a nu a гy 

2015, рр . 276-282, ISSN: 0301-679Х, Do i 10.1016/j.triboint.2014.09.012, 2015 

Рад у међународном часопису (М23) 

1. Р. Todorovic, М. Blagojevic, Dj . Vukeli c, 1. MacLJZ ic, М. Jeremic, А. Si mi c, В . Јегетiс: 

Static coefficient of rolling fr i ct i oп und er heati11 g, Jourпa l of fгictioп a11d wеаг, 

Vol.34, No.6, рр . 450-453, 2013, ISS N 1068 - 3666 

Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком 

(М24) 

1. Petar М . Todorovic, М . Blagojevic, М. f eгemic, А. Staп kovic, А. Markovic, В. 

Tгifunovic, М . Miljkovic: The impact of о п е hea t tгea ted coпtact e l emeп t on tl1e 
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coefficient of static friction, TriЬology in lndustry, Vol. 35, No. 4, рр . 345-350, ISSN 

0354-8996, 2013. 
2. Marija Jeremic, Milos Matejic, Bojan Bogdanovic, Branko Tadic, Danijela 

Miloradovic, Dragomir Miljanic, Analyzing the lnflu ence of the Construction 

Element Position on Torqlle Transmission Ьу Friction, TriЬology in IndL1stry, 

Vol.36, No.3, рр. 300-307, ISSN 0354-8996, 2014. 
3. М. Zivkovic , М. Matejic, D. Milj anic, Lj. Brza kovic , V. Kocovic, Influ eпce of the 

Previous Prel1eating TemperatLtre on tl1e Static Coeffic ient of Fгiction witl1 

Lubгication, Tribology in lndLt stгy, Vol.38, No.4, рр. 585-589, ISSN 0354-8996, 

2016. 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33) 

1. М. Jeremic, D. Adamovic, S. Mitrovic, В. Bogdanovic, А. Simic, S. Randjelovic, 

P.Todorovic: Influ eпce of oxidation l ауег generated оп pгeheated contact paiгs оп 

static coeffici ent of fгictioп, The 13tl1 Inte гnational Соnfегепсе on TгiЬology, 
Kгagujevac, 2013, рр. 147-125, ISBN: 978-86-86663-98-6. 

2. М. Jeremic, В. Bogdanovic, А. Simic, D. Miljanic, Р. Todorovic, S. Raпdjelovic, В . 

Tadic: Analiziпg the influence of the constгL1ction element positioп on toгque 
tгaпsmissioп Ьу frictioп, Tl1e 13t11 lnteгпation a l Соnfегепсе 011 TгiЬology, 

K1·agujevac, 2013, рр. 341-347, ISBN: 978-86-86663-98-6. 

3. М. Jeremic, Меуег, М. , MacL1zic, 1., Bogdanovic, В., J eгemic, М., Simic, А., Tadic, В., 
VL1kelic, Dj., FixtLIГes fог Hoгizoпtal Macblning Centeгs - New Pгojecting Арргоасh, 

ASME 2013 ManL1factL1Гi11g Science and Eпgiпeeгing Сопfе гепсе, 10-14 Jun, 

Madisoп, Wisconsiп, USA, 2013 
4. М. Jeremic, В. Bogdanovic, S. Randj elovic, D. Miljaпac, В. Tadic, Compllteг 

numeгica l сопtгоl simulation tool fог tea ching and leaгn in g of engi n eeгin g 

stL1deпts, The 8th lnteгпatioпal QLtality Сопfегеnсе, Kгagujevac, 2014. рр . 687-

692, ISBN: 978-86-6335-004-5. 
5. Marija Matejic, Milos Matejic, Marijana Milicev ic, Lozica Ivanovi c, А пеw concept 

of Ьicycle frame design, The Eighth lnteгnational Symposillm Machiпe апd 
Iпdustrial Design iп Mechaпical Eпgiп ee гing, KOD 2016, BalatonfUred, Huпgary, 

2016, 9-12 Јuп е, рр . 33-36, ISBN 978-86-7892-821-5 

6. Marija Matejic, Milos Matejic, Bekir Novkiпic, Milutin Zivkovic, Вгапkо Tadic, 
INFLUENCE OF FRICTION ON INCR EASE STIFFNESS OF MODULAR FIXTURE 

SYSTEMS, Tl1e 15tl1 Interпatioпal Сопfегеnсе оп Tгibology, KragL1jevac, Srblja, 

2017, 17-19 Мај, рр. 320-326, ISBN 97 8-86-6335-041-0 
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4. Оцена о испуњености обима у односу на пријављену тему 

Докторска дисертација кандидата Марије Матејић, маст. инж. маш" под 

насловом "Развој модуларних стезних прибора повећаног нивоа крутости и 

флексибилности", усклађена ј е по обиму и садржају теми одобреној од стране 

Н астав но-научно г већа Факултета инжењерских н аука и Стручног већа за 

тех ничко-технолошке науке Универзитета у Крагујев цу. Н а ј већим делом 

дисертација ј е проистекла из теоријских, експерименталних и нумеричких 

истраживања аутора и обраде тако добијених резултата, одакле су произашли 

одговарајући за кључци тако да су у целини испуњени сви н ауч ни , струч ни и 

законски услови да ова дисертација буде прихваћена. 

Резултати истраживања су у писаном делу докторске дисертације изложени на 

укуп н о 118 стра н а . Дисертација садржи 79 слика и 12 табела. Рад чини девет 

те матских цел ина, односно поглавља, тако разв рстаних да буду међусобно 

повезана и представљају једну нераскидиву целину. Према томе, наведена 

поглавља су сложена према следећем редосл еду: 

1. Увод 

2. Преглед литературе 

3. П остојећи развијени системи модуларних стезних прибо ра 

4. Теоријски концепт модуларних стез них при бо ра по већаног нивоа 

флексибилности и крутости 

5. Предлог основне конфигурације система модуларних стезних прибора 

6. Експериментална истраживања 

7. Проце на флексибилности и крутости предложених решења конструкциј а 

прибора 

8. Анализа резултата теоријских и експерименталних истраживања 

9. Закључци 

Литература 

У п оглављу 1 (Увод) су приказана уводна разматрања о примарним функцијама 

и основној намени стезних прибора у обради метала резањем. Под појмом 

примарних функција подразумева се тачно базирање, позиционирање и стезање 

пред мета обраде током процеса обраде. Н аведени су и објашњени главни захтеви 

које треба испунити при пројектовању стезног пробора. 

У поглављу 2 (Преглед литературе) дат је обиман преглед досадашњих 

истраживања стезних прибора посматра н са више аспеката. Разматране су м етоде 

позиционирања елемен ата у стезном прибору, принципи стезања, грешке обраде, 

утица ј триболошких карактеристика на систем стезни прибор/предмет обраде, 

деформације предмета обраде, теорија вијка, попустљивост контактних елемената 

стез н ог прибора, крутост стезног прибора, механичке анал изе стез ног прибора, 

принципи стезања, аутоматизовано пројектовање прибора. 
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У поглављу 3 {Постојећи развијени системи модуларних стезних прибора) 

такође ј е дат увид у досадашње развијене модуларне стезне приборе, као и 

примери различитих приступа пројектовања модуларних стезних прибора. 

Приказане су две основне групе модуларних стезних прибора, њихови основни 

елементи и предности и мене ј едних и односу н а друге раsв иј ене системе 

модуларних стез них прибора. Поред тога дат је ув ид у савремено аутоматизовано 

пројектовање модуларних стез них прибора , као и системе кој и омогућавају такав 

вид прој ектовања . 

У поглављу 4 {Теоријски концепт модулар1-1их стез1-1их прибора повећа1-1ог нивоа 

флексибилности и крутости) представље не су ј едначине за израчунавање 

крутости, еластич н е линије кон з ол е кружног попречног пресека и променљивог 

попречног пресека, попустљивости елемената модуларног стез ног прибора и 

флексибилности модуларних стез них при бора. Добијени теоријски резултати 

упоређени су са експерименталним резултатима и са нумерички добијеним 

резултати ма . 

У поглављу 5 {Предлог основ1-1е ко1-1фигурације система модуларних стезних 

прибора) приказан ј е концепт модуларних стезних прибора рамног типа 

предложен у оквиру докто рске дисертације . Такође, приказани су структурни 

елементи модуларног стезног прибора појединачно који чине осно ву овог типа 

модуларних стезних при бора, као и помоћни елеме нти. 

У поглављу 6 {Експериментална истраживања) представљен је ток извођења 

експери ментал них истраживања, механички и мерни уређаји коришћени при 

извођењу експерименталних истраживања , као и резултати експерименталних 

истраживања . М етодом коначних елемената {Fiп ite Еlетепt Method - FEM) 
изврш е на је а н ализа померања и н а пон а вођице без пој ачања и са појачањима у 

софтверском пакету Аутодеск Ин вента р {Aиtodesk lпveпtor) . Како би се потврдили 

доби ј ени експериментални и теоријски резултати и звршена је и FEM анализа. 
Поступ ак извођења FEM анал изе прати експериментална истраживања. 

У поглављу 7 {Процена флексибилности и крутости предложених решења 

конструкција прибора) и з вршена ј е проце н а флексибилности и крутости 

модуларних стезних прибора предложених у оквиру докторске дисерта циј е у 

односу н а већ разв иј ене групне при боре . Теоријска истраживања имају за циљ да 

реално процене ни во флексибил ности модул а рних стезних прибора предложених 

у докторској дисертацији, док метода нумерички х прорачуна има за циљ да 

процени односе крутости идентичних реалних конструкциј а формира них на бази 

елемената постојећи х групних систе ма стез ни х прибора у односу н а кон струкциј е 

предложен е у дисертацији . Конструкције модуларних стез них прибора 

предложене у оквиру дисертације изведен е су за радне предмете сложеног 

геометријског облика и великих габаритни х димен з ија. Конкретно, и зведен е су 

конструкције модуларних стезних прибора за стезање кућишта мењача, кућишта 
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трансмисије и кућишта мултипликатора, радних предмета који су као 

полуфабрикати израђени ливењем и ковањем. 

У поглављу 8 {Ана.лиза резултата теоријских и експеримента.лних 

истраживања) извршена је анализа теоријских, експерименталних и нумеричких 

резултата еластичних линија конзоле кружног попречног пресека и променљивог 

попречног пресека под дејством оптерећења, а такође је извршена и упо редна 

а нали за резултата. Према упоредној анализи свих добијених резултата уочено је 

да су добијена значајна поклапања резултата. У н ајв е ћој мери ј е потврђена 

хипотеза по којој се заснива докторска дисертаци ј а да се са променом попречног 

пресека конзоле добија знатно већа крутост укупног система модулар ни х стез них 

прибора рамног типа. 

У поглављу 9 (Закључци) су изведени одређени за кључци на основу 

информација које су дате у предходним поглављима. Такође су дате пре поруке за 

будуће правце истраживаља и евентуале модификације конструктивних решења 

модуларних стезних прибора. 

Последње поглавље (Литература) даје списак библиографских јединица (195) 
кој е су коришћене као полазна основа за истраживање у оквиру докторске 

дисертације. 

5. Научни резултати докторске Дисертациј е 

Кандидат Марија Матејић, маст. инж. маш . , ј е у окви ру ове докторске 

дисертације извршил а систематиза цију постој ећих теоријски х и 

експерименталних знања и искустава у области модул арн и х стез ни х прибора. У 

току и зраде дисертације, кандидат ј е дошао до резултата и закључ ака који им ају 

своје место и з начај како у науч ио-теоријском , тако и у практичном индустријском 

смислу. 

Најважнији научни резултати докторске д исертациј е су: 

изведена оригинална теоријска истраживања и раз вијен одговарајући 

теоријски модел, 

изведе н је обиман програм експерименталних и нумеричких прорачуна 

(ФЕМ анализе) елстичне линије конзоле (вођице) који је компатибилан са 

резултатима теоријских истраживања, 

на бази тео ријских разматрања и нумеричких и експерименталних 

истраживања развијено је ново конструктивно решење модуларних стез них 

прибора које се по конструкцији разликује у односу на постојећа решења, 

пошто је смисао докторске дисертације повећање крутости модуларних 

стез них прибор а, кроз додавање одређеног броја елемен ата за укрућење тј. 

са пром еном попреч ног пресека вођице и з кружног у квадр атни попречни 

пресек повећава се крутост што ј е н а основу доб иј е ни х резултата и 

дијаграма и доказано , 
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при разматрању повећања флексибилности модула рних стезних прибора, 

која је такође један од циљева докторске дисертације, на основу теорије 

v. зложене у дисертацији и објашених разматрања јасно се може закључити 

да је и са тог аспекта постигнуто знач ајно побољшање и унап ређење . 

Р езултати анализе флексибилности модуларних стезних при бо ра у односу 

н а постојеће групне приборе указују на з н атно већу флексибилност 

модуларних стезних прибора р а мног типа, 

обављена истраживања могу н а ћи веома з начајну индустријску примену 

уколико се уз ме у обзир могућ а примен а ових модуларних стезних прибора 

при обради н а савременим виш еосним нумерички м машинам а код којих се 

при једном базирању и стезању обрада изводи са великим бројем 

различитих алата, 

поз итивни ефекти формира ња склопова модуларних стезних прибора на 

н ачин приказан у докторској дисертацији огледају се у повећању 

поузда ности модуларних стез них прибора, тачности обраде или повећању 

продуктивности на бази машинске обраде при већим нивоима режима 

резања и већим нивоима оптерећења елемената за стезање/базирање. 

6. Применљивост и корисност резултата у теорији и пракси 

Р езултати докторске дисертације кандидата Марије Матејић , маст. инж. маш., 

под насловом "Развој модуларних стезних прибора повећаног нивоа крутости 

и флексибилности" применљиви су и корисни, како у теорији, тако и у пракси. 

Сви проблеми анализ ирани у докторској дисе рта цији су од и зузетног значаја у 

раматрању понашања еластичних линија вођица п од дејством различитих 

величина оптерећења и при промени попречног пресека. Ово понашање з н ачај но 

је са аспекта прав илног пројектов а ња рама модуларног стез ног прибора и са 

аспекта практичне применљивости. 

Практична примена модуларних стезних прибора предложених у оквиру 

докторске д и сертациј е је по многим критеријумима погоднија у односу н а 

досадашње развијене системе модул а рних стез ни х прибора . Применом приказаног 

типа модул а рног стезног прибора остварује се значајна флексибилност при обради 

на савременим вишеосним нумер ичким машинама код којих се при једном 

ба зирању и стезању обрада изводи са великим бројем различитих алата, а 

применом додатних елемената могуће ј е остварити и високу крутост самог 

прибора. 

Развијена конструкција модуларног стез ног прибора рамног типа, која за 

крајњи циљ пројектовања им а повећ а ње крутости укупног система при стезању 

предмета обраде и повећање фексибилности б и се уз одређ е н е модификације 

могла при менити за широк спектар предмета обраде различитих облика и 

димен з ија. 
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7. Начин презентирања резултата научној јавности 

Комисија сматр а да истраживања и још необј ављени резултати ове докторске 

дисертације пружају обиман и користан материјал за даље обј ављивање у 

међународним и водећим националним часописима и скуповима, који се односе на 

релевантну област . 

Н а ос но ву свега изложеног Комисија до носи следећи : 

ЗАКЉУЧАК 

Докторска дисертација кандидата Марије Матејић, маст . инж. маш" у 

потпуности, како по обиму тако и по квалитету, одговара теми пријављене 

дисертације, одобрене одлуком бр . 01-1/107-6 од 22 .01 .2015. год . године, од стране 

Н аставно-науч ног већа Факултета инжењерских н аука у Крагујевцу. 

Кандидат је током истраживања користио уобичајену и стандардизовану 

стручну терми нол огију, а структура докторске дисертациј е и методологија 

излагања су у складу са универзитетским нормама. 

Кандидат је показао да влада методологијом научноистраживачког рада и да 

поседуј е способ н ост системско г приступа и кори шћења л ите ратуре. При томе је, 

ко ри стећи свој е проф ес и онално обра зовање и искуство, показао с п особност да овој 

сложеној проблематици приступи свеобухватн о, у циљу дефи нисања закључ ака и 

доби ј ања конкретних и у пракси применљивих резултата. 

Докторска дисертација ј е резултат самосталног рада , а добијени резултати 

представљају веома з н ачај а н допринос знањима везаним за стезне приборе у 

обради метала резањем . 

Н а основу свега изнетог, Комисија за преглед и оцену писаног дела и усмену 

јавну одбрану докторске дисертациј е кандидата М а риј е Матејић, маст. инж. маш" 

ј ед н о гласно је за кључила да докторска дисертациј а под насловом : 

"Развој модуларних стезних прибора повећаног нивоа крутости и 

флексибилности" 

по квалитету, обиму и резултатим а истраживања у потпуности испуњава све 

научне, стручне и законске критеријуме за и з раду докторске ди серта циј е . Стога 
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Комисија са задовољством предлаже Наставно-научном већу Факултета 

инжењерских наука у Крагујевцу, да овај Извештај у потпуности прихвати и закаже 

јавну усмену одбрану наведене дисертације. 
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