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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

Машински факултет  

 

 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ 

 
Предмет:  Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента 

или ванредног професора за ужу научну област Производно машинство 

 

 

На основу одлуке Изборног већа Машинског факултета бр. 965/3 од 
28.05.2015.године, а по објављеном конкурсу за избор доцента или ванредног 
професора на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу научну 
област Производно машинство, именовани смо за чланове Комисије за подношење 
извештаја о пријављеним кандидатима. 

На конкурс који је објављен у листу „Послови“, број 624 од 03.06.2015.године 
пријавила су се два кандидата: 

1. др Дамир Врач, дипломирани инжењер пољопривреде, 

2. др Божица Бојовић, дипломирани машински инжењер.  

На основу прегледа достављене документације констатујемо да пријављени 
кандидати испуњавају формалне услове конкурса, и подносимо следећи   

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

1.  Кандидат др Дамир Врач, дипломирани инжењер пољопривреде 

А.  Биографски подаци 
Дамир Врач је рођен 14.08.1968. године у Даруварским Батињанима, општина 
Дарувар, Република Хрватска, СФРЈ. Основну школу је похађао у подручној 
основној школи "Владимир Назор" у Дарувару. Средњу школу општег смера такође 
је похађао у Дарувару, прва два разреда, а преостала два разреда у Пакрацу. Иста су 
била усмереног образовања , медицинског смера. Као једини у разреду је исту 
завршио са одличним успехом и матурирао такође са одличним успехом 1986. 
године. Исте године је положио пријемни испит на факултету за механизацију 
пољопривреде у Винковцима. После одслуженог војног рока од годину дана, 
наставио је студирање у Винковцима. Од уписаних 150 редовних студената на Смеру 
механизација, једини је уписао редовно четврту годину. Због ратних дејстава 1991. 
године прелази као апсолвент на Пољопривредни факултет Универзитетат у 
Београду, где се уписује на Одсеку за одржавање и експлоатације механизације у 
пољопривреди, и полаже разлику од 8 испита. Дипломирао је 16. марта 1993. године 
са општим успехом 6.94 и оценом 7 на дипломском испиту из уже техничке области 
Кочиони системи на моторним возилима, чиме стиче звање Дипломирани инжењер 
пољопривреде, за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди (редни 
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број евиденције о издатим дипломама 3653 од 30.08.2001). Од фебруара 1992. до 
септембра 1997. године радио је на Косову и Метохији, и то у градовима: Гњилане, 
Ђаковица и Пећ. У септембру 1997. године заснива радни однос у компанији ИМР – 
Индустрија мотора Раковица, Београд. Магистарске студије уписао је школске 
1998/1999. године и магистрирао 29.03.2002. године на смеру Мотори и моторна 
возила, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду. Докторску 
дисертацију из области производног машинства одбранио је 14. септембра 2007. 
године на Факултету техничких наука, Универзитет у Новом Саду. 

У материјалу који је достављен Комисији, кандидат не наводи детаље о свом 
професионалном ангажовању на радним местима које наводи, односно на којим је 
радним задацима био ангажован и са којим звањем, и посебно да ли су те активности 
биле повезане са: 1)научно-истраживачким радом у области производног машинства 
и 2) педагошким радом у високошколским образовним институцијама из области 
производног машинства. Због мањкавости приложених података не може се 
утврдити да ли је кандидат тренутно у радном односу, нити се могу утврдити 
остварене радне способности кандидата од стране послодаваца.  

 

Б.  Теза и дисертација 
Магистарске студије уписао је школске 1998/1999. године на Факултету техничких 
наука Универзитета у Новом Саду, на смеру Мотори и моторна возила. Магистарску 
тезу под називом: ‘Утицај обраде цилиндара на неке техно-експлоатационе 
карактеристике дизел мотора’ одбранио је 29.03.2002. године на основу чега му се 
18.05.2002. године издаје диплома о стеченом академском називу Магистра 
техничких наука за смер Мотори и моторна возила, евиденциони број 012-361.  

У приложеним подацима не наводи се име ментора магистарске тезе. 

Докторску дисертацију под називом: ‘Истраживање процеса завршне обраде 
кошуљица цилиндара мотора СУС’ одбранио је 14. септембра 2007. године на 
Универзитету у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, на основу чега 
му се 01. 02. 2008. године издаје диплома о стеченом научном степену доктора 
техничких наука из области Производног машинства, евиденциони број 90/2008.  

У приложеним подацима не наводи се име ментора докторске дисертације. 

 

В.  Наставна активност 

У приложеном материјалу кандидат не наводи ангажовање у наставним 
активностима. Такође, на основу биографских података не може се закључити да ли 
је кандидат у својој професионалној каријери радио у некој високошколској 
образовној институцији. На основу претходног, Комисија закључује да кандидат 
нема искуства у обављању наставних активности на високошколским 
институцијама.  

У конкурсном материјалу који је стављен комисији на увид, кандидат није приложио 
доказ да је одржао приступно предавање нити са тим у вези постоји доказ о 
позитивној оцени приступног предавања, што је експлицитни захтев у 
критеријумима за избор у звање доцента за кандидате који немају педагошког 
искуства. 
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Г.  Библиографија научних и стручних радова 
Кандидат је приложио следеће збирне библиографске информације о објављеним 
научним и стручним радовима у целокупној професионалној каријери инжењера и 
истраживача: 

Категорија М23 (укупно 3) 

1. Vrac, D., Sidjanin, L., Balos, S., Mechanical Finishing Honing: Cutting Regimes and 
Surface Texture, Industrial lubrication and tribology, Vol.63 No 6, pp 427-432, 2011, 
IF: 0.35, Rang: 99/122,  DOI: 10.1108/00368791111169007 

2. Vrac, D., Srdjanin, L., Kovac, P., Balos, S., The Influence of Honing Process 
Parameters on Surface Quality, Productivity, Cutting Angle and Coefficients of 
Friction, Industrial lubrication and tribology Vol.64 No2-3, pp 77-83, 2012, IF: 0.402, 
Rang: 101/125, DOI: 10.1108/00368791211208679 

3. Vrac, D., Srdjanin, L., Balos, B., Kovac, P., The Influence of Tool Kinematics on 
Surface Texture, Productivity, Power and Torque of Nomal Honing, Industrial 
lubrication and tribology, Vol.66 No2, pp 215-222, 2014, IF: 0.444, Rang: 108/130, 
DOI: 10.1108/ILT-05-2011-0037 

Kategorija M63 (укупно 2) 

4. Vrac, D., Odredivanje hrapavosti kod obrade honovanjem metodom površine 
reagovanja (odziva) RSM, MMA 2006 - 9th Medjunarodna naučno-stručna 
konferencija, Novi Sad, 2006; pp.35-36; (rad pisan na srpskom jeziku) 

5. Vrač D, Šiđanin L, and Milikić D., Uticaj režima rezanja na kvalitet obrađene površine 
honovanjem, XXXII Savetovanje proizvodnog mašinstva sa medjunarodnim učešćem, 
Novi Sad, 2008, pp.?; (rad pisan na srpskom jeziku) 

Kandidat je priložio informacije i o sledećem radu: Vrac D., Srdjanin L., and Balos S., The 
Effect of Honing Speed and Grain Size on Surface Roughness and Material Removal Rate 
During Honing, Acta Polytechnica Hungarica, Vol 11, No 10, pp. 163-175, 2014. ISSN: 
1785-8860. На Кобсону не постоје подаци о категоризацији овог часописа. 

 

Учешће у међународним научним пројектима 

Кандидат није доставио информације о учешћу у међународним пројектима. 

 

Учешће у националним научним пројектима 

Кандидат није доставио информације о учешћу у националним пројектима. 

 

Д.  Приказ научног и стручног рада кандидата 
На основу достављеног материјала и увида у садржај наведених публикованих 
радова, закључује се да је кандидат интензивно радио само у области истраживања 
процеса завршне обраде цилиндра мотора хоновањем. Даље се наводи садржај 
истраживања саопштених у радовима категорије М23: 

У раду 1 су приказани резултати истраживања утицаја кинематских режима резања 
на карактеристике структуре површине обрадка и микрогеометрију код хоновања 
конвенционалним поступком кошуљица цилиндара од специјалног сивог лива. 
Потврђена је адекватност предложеног метеметичког модела за обраду резултата 
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методом најмањих квадрата, а извршена анализа дисперзионих односа показала је да 
за одређвање параметара микрогеометрије помоћу претпоставијеног математичког 
модела и при задатим условима нејвећу улогу има специфични притисак обраде, док 
су брзине резања и корак мање релевантне величине. Добијене клизне ромбоидне 
површине су са добрим геометријским димензијама, и нема појаве лименог омотача 
и мраморирања, а пресеци бразди резања су правилни. Такође у овом раду су 
одређене вредности специфичне запреминске продуктивности.  

У раду 2 су поред металографских истраживања приказани и резултати утицаја 
кинематских режима резања на угао резања. Такође одређени су коефицијенти 
трења, тангенцијална и аксијална компонента, а у зависности од компонената 
аксијалне силе Fа и тангенцијалне Fт  силе резања Fс. Одређена је и сила резања Fс у 
зависности од специфичног притиска резања. У овом раду одређена је и 
производност у зависности од брзине резања, помака и притиска резања.  

У раду 3 истражује се структура обрађене површине са металографијом. Такође 
одређени су параметри продуктивности (производност и спечифична запреминска 
продуктивност). Дат је осврт на параметре храпавости а у зависности од режима 
резања. Математички модел је адекватан за све параметре. Одређена је потребна 
снага хоновања и обртни момент на обрадном систему.  

 

Ђ.  Оцена испуњености услова 
На основу увида у конкурсни материјал и наведеног у Извештају, за кандидата др 
Дамир Врач, дипл. инж. пољопривреде, Комисија закључује следеће:  

 има научни степен доктора техничких наука, ужа научна област: Производно 
машинство; 

 има укупно три рада објављена у водећим међународним часописима са СЦИ 
листе; 

 има укупно два рада саопштена на националном научном скупу, штампана у 
целини; 

 није учествовао нити руководио међународним истраживачким пројектима; 

 није учествовао нити руководио националним истраживачким пројектима; 

 није члан стручних и научних асоцијација из области производног машинства 
нити других области инжењерских наука; 

 није учествовао у извођењу наставе, нити има других резултата који се могу 
повезати са образовним процесом у високошколским установама; Као 
кандидат без претходног педагошког искуства, није навео доказ о одржаном 
приступном предавању нити доказ о позитивној оцени приступног предавања.  

Досадашњи научно – истраживачки и стручни рад кандидата др Дамира Врача 
обухвата уску област производних технологија која се односи на завршну обраду 
кошуљица цилиндара мотора СУС хоновањем. Ова област је истовремено била и 
тема докторске дисертације кандидата. На основу ове чињенице, а и на основу 
чињенице да је дипломирао на пољопривредном факултету и да је своју 
магистратуру радио из области мотора и моторних возила, констатује се да 
професионалне компетенције кандидата делимично покривају ужу научно–стручну 
област производног машинства за коју је конкурс расписан. Кандидат није приложио 
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доказе на основу којих би се могло установити да поседује искуство у педагошком 
раду на високошколским образовним установама. 
 

2.  Кандидат др Божица Бојовић, дипломирани машински инжењер 

А.  Биографски подаци 
Божица Бојовић (девојачко презиме Арачић) је рођена у Београду 24. децембра 
1969.године. У Београду је завршила основну школу и VI београдску гимназију са 
одличним успехом, након чега је уписала 1988. године Машински факултет, 
Универзитета у Београду. Дипломирала је на Одсеку за производно машинство 
Машинског факултета Универзитета у Београду са општим успехом 8.31 и са оценом 
10 на дипломском испиту из области индустријске роботике (Наслов дипломског 
рада: Анализа могућности примене ПАСРО програмског језика на роботу 
MOVEMASTER-EX, ментор дипломског рада: проф. др Драган Милутиновић). 
Уписала је 1994. последипломске студије на смеру Флексибилне производне 
технологије и роботика на Машинском факултету Универзитета у Београду. Од 
1995. године заснива радни однос, и то прво у Центру за нове технологије на 
Машинском факултету у Београду као таленат-приправник, а затим као асистент-
приправник на Катедри за производно машинство Машинског факултета 
Универзитета у Београду. Након одбране магистарске тезе и породиљског одсуства 
изабрана је 2002. године у звање асистента на Катедри за производно машинство 
Машинског факултета Универзитета у Београду. После другог двогодишњег 
породиљског одсуства 2008. године је реизaбрана у звање асистента. Од 2010. године 
изабрана је у звање доцента за ужу научну област Производно машинство. Објавила 
је самостално или у коауторству 57 радова у међународним и домаћим зборницима 
радова и на постерима међународних и домаћих научних конференција и 5 
техничких решења. Објавила је као коаутор две монографије националног значаја, 
као и 3 поглавља у монографији националног и 2 поглавља у монографији 
међународног значаја. Цитирана је у 3 рада, која су објављена у истакнутим 
међународним часописима. Учествовала је у истраживачким тимовима на 9 
пројеката, а на још 2 сарађивала. Ангажована је у раду start-up компаније NanoLensE, 
Ltd. UK, у својству Chief of NanoPhotonics Division. Ангажована је од стране 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа и јединица 
у њиховом саставу, као рецензент за 11 студијских програма првог и другог нивоа 
високог образовања. Члан је ЈУПИТЕР асоцијације и члан Научног комитета 
међународне виртуелне конференције Advanced Research in Scientific Areas од 2012. 
године. Удата је и мајка троје деце, ћерке Милице и близанаца Мине и Вука. 
Поседује возачку дозволу и непушач је. Поред матерњих језика говори енглески и 
pуски. Енглески језик је на нивоу C2 за разумевање, а за писано и усмено 
изражавање B2. Руски језик је А2 за све нивое. 

 

Б.  Теза и дисертација 
Магистарске студије уписала је школске 1994/1995. године на Машинском 
факултету Универзитета у Београду, на смеру Флексибилне производне технологије 
и роботика. Магистарску тезу под називом: ‘2D моделирање обрађене површине 
применом фракталне геометрије’ одбранила је 15.06.2001. године, ментор  проф. др 
Милисав Калајџић (у то време редовни професор на Катедри за производно 
машинство), на основу чега јој се 19.06.2001. године издаје диплома о стеченом 
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академском називу Магистра техничких наука за смер Флексибилне производне 
технологије и роботика, евиденциони број 9419.  

Докторску дисертацију под називом: ‘Истраживање интеракције стања 
инжењерских површина и фракталне геометрије‘ одбранила је 16. децембра 2009. 
године на Машинском факултету Универзитета у Београду, , ментор  проф. др 
Милисав Калајџић (у то време редовни професор на Катедри за производно 
машинство), на основу чега јој се 13. 01. 2011. године издаје диплома о стеченом 
научном степену доктора техничких наука из области Производног машинства, 
евиденциони број 13605.  

 

В.  Наставна активност 
Током асистентског стажа учествовала је у наставним обавезама из предмета: 
Управљање квалитетом производа, Теорија процеса обраде, Технологија 
машиноградње и Пројектовање технолошких процеса на петогодишњим студијама. 
Учествовала је у наставним обавезама, према Болоњском моделу 3+2, из предмета 
Технологија машинске обраде на основним, а на мастер студијама из предмета: 
Интелигентни технолошки системи на модулу за Производно машинство, Методе 
одлучивања на модулу Дизајн у машинству, Нанотехнологије и Наномедицинско 
инжењерство на модулу за Биомедицинско инжењерство. 

Избором у наставно звање доцента, постаје носилац предмета Стручна пракса Б-
ПРО, Основе биомедицинских софтвера и Напредни биомедицински софтвери, који 
се касније стапају у изборни предмет Биомедицински софтвери на основним 
студијама. Такође, уводи и два нова изборна предмета на мастер студијама: Микро 
обраду и карактеризацију на модулу за Производно машинство и Основе микро и 
нано инжењерства на модулу за Биомедицинско инжењерство.  

Као ментор је извела три Завршна мастер рада из изборних предмета. Мастер рад 
Александра Поповића под насловом „Релуктантни актуатор за редуктор ласерских 
неправилности“ је написан на енглеском језику (Reluctance Actuator for Laser Speckle 
Reducer) и представља резултат практичног рада кандидата у швајцарској фирми 
OPTOTUNE AG, где је био на Стручној пракси. У мастер раду је обухвађена СВОТ и 
Вредносна анализа за одабир актуационе технологије и материјала и прорачун сила 
ради конструисања резонујуће и актуационе структуре и намотаја. Спроведена је 
oптимизација структуре и симулације магнетног флукса помоћу МКЕ у програму 
COMSOL, као и израда прототипа обрадом ласером и тестирање. Мастер рад 
Синише Ранковића под насловом „Пасивни микро мешач на бази Теслиног вентила“, 
обухвата конструисање микромиксера у Solid Works-у, симулацију кретања флуида, 
оптимизацију геометрије микро канала и израду прототипа 3Д принтингом. Мастер 
рад под називом „Примена микро глодања, микро утискивања и ласерског гравирања 
у изради микрофлуидних канала са препрекама у систему пасивног микромиксера“ 
осликава практичну примену три методе микро обраде, кроз израду микро 
примитива и проверу тачности остврених мера.  

Била је члан комисије за одбрану три докторске дисертације: Драгомир Стаменковић 
са темом „Истраживање и развој гаснопропусних нанофотонских контактних сочива 
на бази полиметилакрилата и фулерена“, Наташа Милојевић: „Одређивање нивоа 
концентрације глукозе у воденим растворима на основу промене оптичких особина 
контактних сочива допираних наноматеријалима“, Маријане Седлар: „Оптомагнетна 
спектроскопија у утврђивању ефеката хипербаричне оксигенације“. 
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Помоћна наставна литература за предмет Микро обрада и карактеризација је 
монографија БИОМЕДИЦИНСКА ФОТОНИКА: Нанофотонска сочива. Једно 
поглавље (референца 56) је посвећено микро резању као процесу израде сочива а два 
методама карактеризације (референцe 57 и 58). Поглавља у међународним 
монографијама (референце 35 и 36) се користе у настави из овог предмета јер 
обухватају савремене методе карактеризације обрађених површина генерисаним 
микрорезањем. Помоћна наставна литература за предмет Основе микро-нано 
инжењерства је УВОД У НАНОТЕХНОЛОГИЈЕ (референца 54). Монографија 
УВОД У БИОМЕДИЦИНСКУ ХРОНОДИНАМИКУ (референца 55) се користи за 
предмете на мастер и докторским студијама на модулу за Биомедицинско 
инжењерство. 

Ангажована је од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
високошколских установа и јединица у њиховом саставу, као рецензент за 11 
студијских програма првог и другог нивоа високог образовања. 

 

Г.   Библиографија научних и стручних радова 

Г.1  Списак радова кандидата из претходних изборних периода (од 1995. до 
избора у звање доцента 2010. године)  

Категорија М23 (укупно 1) 

1. Bojović, B., Miljković, Z., Babić, B., Koruga, Đ., Fractal Analysis For Biosurface 
Comparison And Behaviour Prediction, Hemijska industrija, (ISSN 0367-598X) Vol 
63, No 3, pp. 239-245, 2009, IF=0.117, Rang: 118/127, DOI: 
10.2298/HEMIND0903239B. 

Категорија М33 (укупно 4) 

2. Bojovi', B., Kalajdžić, M., Evaluation of the Contact Zone Fractal Dimension of 2D 
Surface Topography, 11th International CIRP Life Cycle Engineering Seminar, 
Proceedings (ISBN 86-903197-3-5), pp. 169-173, Belgrade 2004.  

3. Bojović, B., Kalajdžić, M., Miljković, Z., Babić, B., Fractal Approach for Substrates 
Surface Topography Image Evaluation, 3rd ICMEN - International Conference on 
Manufacturing Engineering, Proceedings ISBN 978-960-243-649-3, pp. 443-452, 
Greece, 2008.  

4. Babić, B., Bojović, B., Kalajdžić, M., Miljković, Z., Topography and Phase Images 
Investigation of The Used RGP Contact Lens Inner Surface, 3rd ICMEN - International 
Conference on Manufacturing Engineering, Proceedings ISBN 978-960-243-649-3, pp. 
405-411, Greece, pp. 01-03, 2008.  

5. Којић, Д., Бојовић, Б., Стаменковић, Д., Maтија Л., Бабић, Б., Миљковић, З., 
Imaging and Characterization of Optimum and Boston Glass Lanses by Method of 
Magnetic Force Microscopy and OptoMagnetic Finger Print of Matter, Савремени 
материјали, Зборник радова (ISBN 978-99938-21-19-9), стр. 149-156, Академија 
наука и уметности Републике Српске, Бања Лука, 2010.  

Категорија М34 (укупно 1) 

6. Bojović, B., Miljković, Z., Babić, B., Koruga Đ., Role Of Phase Imaging In Surface 
Roughness Analysis Of Biopolymers, у изводу, Аnnual Conference - YUCOMAT 
2009, Poster session, The Book of Abstracts, pp. 191, Herceg Novi, Montenegro, 2009.  
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Категорија М51 (укупно 2) 

7. Bojović, B., Miljković, Z., Babić, B., Fractal analysis of AFM images of worn-out 
contact lens inner surface, FME Transactions 36 /4 (2008), pp.175-180  

8. Miljković, Z., Bojović, B., Babić, B., Application of Artificial Neural Network and 
Fractals in Biomedical Materials Surface Behaviour Prediction, Часопис TEХНИКА-
Нови материјали (ISSN 0354-2300), Вол.19 бр.4, стр. 5-14, 2010.  

Категорија М52 (укупно 2) 

9. Арачић, Б., Фамилија DFX техника инжењерства квалитета, Менаџмент 
тоталним квалитетом, Национални научно-стручни часопис (ISSN0354-9771), Vol 
26 No 2, pp.10-13, Београд,1998.   

10. Bojovic, B. Machnined Surface Modeling by Wierstrass Function, International Journal 
of Production Engineering and Computers (ISSN-1450-5096), Vol 5, No 6, pp. 55-60, 
Београд, 2003.   

Категорија М63 (укупно 20) 

11. Арачић, Б., Миљковић, З., Анализа циклусног времена дворуког робота РПД 1.25 
применом РТМ методе, 22. ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, pp. 3.87-
3.92, Београд, 1996.  

12. Мајсторовић, В., Арачић, Б., Станић, Ј., Модел софтвера за систем квалитета, 
22. ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, pp. 6.7-6.12, Београд, 1996.  

13. Мајсторовић, В., Арачић, Б., Модел софтвера за систем квалитета, прегледни 
рад, XI INFO-TEH, Зборник радова (ISBN 86-82831-01-5), pp. 334-340, Доњи 
Милановац, 1996.  

14. Миљковић, З., Арачић, Б., Примена РТМ методе за анализу циклусног времена 
индустријског робота ГОШКО РГ-01- табеларни приступ, 23. ЈУПИТЕР 
конференција, Зборник радова, pp. 215-220, Београд, 1997.  

15. Арачић, Б., Мајсторовић, В., Примена вештачке интелигенције и QFD методе, 
23. ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, pp. 527-532, Београд, 1997.  

16. Арачић, Б., DFMC – нова техника инжењерства квалитета, 24. Годишња  
конференција ЈУСКА, Зборник радова, pp. 1-6, Београд, 1997.  

17. Арачић, Б., QFD метода и технике инжењерства квалитета, 27. Саветовање 
производног машинства, CD, Нишка Бања,1998.  

18. Арачић, Б., Примена Pro/Scan Tools-а у реверзном инжењерству, 25. ЈУПИТЕР 
конференција, Зборник радова (ISBN 86-7083-340-9), pp. 2.27-2.32, Београд, 1999.  

19. Арачић, Б., Калајџић, М., Fractal Geometry and Surface Technology, The Third 
International Conference Heavy Machinery - ХМ'99, Зборник радова, pp. 3.66-3.72, 
Краљево, 1999.  

20. Арачић, Б., Калајџић, М., Параметарски метод карактеризације обрађених 
површина, 26. ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова (ISBN 86-7083-369-7), pp. 
3.99-3.105, Београд, 2000. 

21. Бојовић, Б., Моделирање обрађене површине Вајерштрасовом функцијом, 28.. 
ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова (ISBN 86-7083-430-8), pp. 3.31-3.34, 
Београд, 2002.  
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22. Бојовић, Б., Калајџић, М., Фрактални приступ у диференцијацији обрађених 
површина, 29. Саветовање производног машинства, Зборник на CD, Београд, 
2002.  

23. Бојовић, Б., Адекватност Вајерштрасове функције као модела обрађене 
површине, 29. ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова (ISBN 86-7083-459-6), pp. 
3.5-3.8, Београд, 2003.  

24. Бојовић, Б., Адаптивно управљање и фрактална геометрија, 8. Међународна 
научно-стручна конференција ММА 2003., Зборник радова, pp. 31-32, Нови Сад, 
2003. 

25. Бојовић, Б. М. Калајџић, Представљање фрактала кроз нову парадигму у науци и 
техници, прегледни рад, 30. ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова (ISBN 86-
7083-488-X), pp. 3.103-3.114, Београд 2004.  

26. Бојовић, Б., Фрактални параметри у трибологији полимера, 31. ЈУПИТЕР 
конференција, Зборник радова (ISBN 86-7083-488-X), Златибор 2005.  

27. Бојовић, Б., Стаменковић, Д., Бабић, Б., Микротехнологија биомедицинских 
површина, 34. ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова (ISBN 978-86-7083-628-
0), pp. 3.40-3.45, Београд, 2008.  

28. Миљковић, З., Вуковић, Н., Бабић, Б., Бојовић, Б., Човић, Н., Интелигентни 
технолошки системи у домену производње делова од лима, 32. Саветовање 
производног машинcтва, Зборник радова, pp. 563-566, Нови Сад, 2008.  

29. Стаменковић, Д., Бојовић, Б., Миљковић, З., Бабић, Б., Којић, Д., Технологија 
машинске обраде и биокомпатибилност полимера, 33. Саветовање производног 
машинcтва, Зборник радова (ISBN 978-86-7083-662-4), pp. 13-16, Београд, 2009.  

30. Миљковић, З., Бојовић, Б., Бабић, Б., Вуковић, Н., Вештачке неуронске мреже и 
фрактали у предикцији и анализи функционалног понашања обрађених површина 
материјала коришћењем снимака добијених применом методе скенирајуће 
микроскопије, 34. ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, pp. 5.1-5.9, Београд, 
Србија, 2010.  

Категорија М85 (укупно 4) 

31. Бојовић, Б., Миљковић, З., Бабић, Б., Вуковић, Н., Фрактална геометрија у 
карактеризацији топографије обрађених површина, нова метода – примена је 
тестирана кроз активности пројекта технолошког развоја ТР-10431, 2010.  

32. Миљковић, З., Бојовић, Б., Бабић, Б., Вуковић, Н., Вештачке неуронске мреже и 
фрактали у предикцији и анализи функционалног понашања обрађених површина 
материјала коришћењем снимака добијених применом методе скенирајуће 
микроскопије, нова методa – примена је тестирана кроз активности пројекта 
технолошког развоја ТР-10431, 2010.  

33. Миљковић, З., Бабић, Б., Вуковић, Н., Бојовић, Б., Терминирање производње и 
утврђивање временских норматива у структури пројектованог технолошког 
процеса нова метода – примена је тестирана кроз активности пројекта 
технолошког развоја ТР-10431, 2010. 

34. Вуковић, Н., Миљковић, З., Бабић, Б., Бојовић, Б., Matlab® апликација за 
симулацију проблема локализације и симултане локализације и изградње мапе 
технолошког окружења интелигентних мобилних робота, нова метода – 
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примена је тестирана кроз активности пројекта технолошког развоја ТР-10431, 
2010. 

 

Учешће у домаћим научним пројектима (укупно 5) 
Руководилац Калајџић, М., Истраживање и освајање метода, технологија и 
средстава у циљу развоја фабрика будућности и обезбеђења независности и 
конкурентности у машиноградњи (11Е08ПТ1) Пројекат технолошког развоја 
финансиран од МНТР  Републике Србије, од 1996. до 1999.  

Руководилац Калајџић, М., Развој метода аутоматизованог пројектовања обрадних 
система и процеса (МИС.3.02.0127.Б) Пројекат технолошког развоја финансиран од 
МНТР  Републике Србије, од 2002. до 2004. 

Руководилац Калајџић, М., Имплементација аутоматизованог пројектовања 
обрадних система и процеса у индустрији прераде метала (ТР-6319Б) Пројекат 
технолошког развоја финансиран од МНЗЖС  Републике Србије, од 2005. до 2008. 

Руководилац Миљковић, З., Иновација знања у образовању мехатроничара (НИП-
13200601) Пројекат НИП-а у домену развоја образовања, Министарство за 
телекомуникације и информатичко друштво Републике Србије, од 2008. до 2009. 

Руководилац Бабић, Б., Снимање рада и одговарајућих времена линија за производњу 
лименки у компанији АД ФМП Београд, Елаборат, Финансирао АД ФМП Београд, 
2008. 

 

Г.2  Списак радова кандидата у меродавном изборном периоду (од новембра 
2010. године до дана подношења овог извештаја) 

Категорија М14 (укупно 2)  

35. Kojić, D., Bojović, B., Stamenković, D., Jagodić, N., Koruga, Đ. (2012). Contact 
Lenses Characterization by AFM MFM, and OMF, Biomedical Science, Engineering 
and Technology, Prof. Dhanjoo N. Ghista (Ed.), ISBN: 978-953-307-471-9, InTech, 
Available from:http://www.intechopen.com/books/biomedical-science-engineering-
and-technology/contact-lenses-characterization-by-afm-mfm-and-omf, DOI: 
10.5772/19951 

36. Koruga, Đ., Stamenković, D., Đuričić, I., Mileusnić, I., Šakota J., Bojović B., 
Golubović Z., Nanophotonic Rigid Contact Lenses: Engineering and Characterization,  
Advanced Materials Research Vol. 633 (2013) pp 239-252, Trans Tech Publications 
(ISSN print: 1022-6680, ISSN web 1662-8985), Switzerland, 
doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.633.239  

Категорија М23 (укупно 2) 

37. Bojovic, B., Petrov, Lj., Matija, L., Koruga, Dj., Actual Diamond Engraving of a 
Fullerene Coated Glass Plate, Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures, 2015, 
IF2013=0,644, Rang: 69/73, DOI: 10.1080/1536383X.2015.1037954,  Accepted for 
publication 01.04.2015, Accepted author version posted online 13.06.2015. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1536383X.2015.1037954   

38. Ðuricic, I., Matija, L., Bojovic, B., Mihajlovic, S., Kosic, B., Koruga, Đ., Remanent 
Magnetisation Measurements of the Fullerene Thin Films, Fullerenes Nanotubes and 
Carbon Nanostructures, 2015, IF2013=0,644, Rang: 69/73, DOI: 
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10.1080/1536383X.2015.1038745, Accepted for publication 04.04.2015, Accepted 
author version posted online 05.05.2015. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1536383X.2015.1038745 

Категорија М24 (укупно 1) 

39. Zunjic, A., Papic, G., Bojovic, B., Matija, L., Slavkovic, G., Lukic, P., The Role of 
Ergonomics in the Improvement of Quality of Education, FME Transactions 43, pp. 82-
87 (2015)  

Категорија М32 (укупно 1) 

40. Bojovic, B., Koruga, Dj., Micro and nano lubricant behavior of tear film aqueous 
layer, The Second Scientific International Conference Water and Nanomedicine, 
Plenary Session, Book of Abstracts, pp. 27-28, Banja Luka, Republic of Srpska, 
Academy of Sciences and Arts of Republic of  Srpska, ISBN 978-99938-21-31-1, 
2011.    

Категорија М33 (укупно 8) 

41. Bojović, B., Petrović, M., Miljković, Z., Babić, B., Matija, L., Lubrication prediction 
in digital manufacturing, 26th International Working Conference TQM, Proceedings 
(ISBN 978-86-7083-727-0), pp. 475-780, Belgrade, Serbia, 2011.  

42. Bojovic, B., Kojic, D., Miljkovic, Z., Babic, B., Petrovic, M., Friction force 
microscopy of deep drawing made surfaces, 34th Int. Conference on Production 
Engineering, Proceedings (ISBN 978-86-6055-019-6), pp. 531-534, Niš, Serbia, 2011.  

43. Bojovic, B., Babic, B., Matija, L., Mileusnic, I., Image size and sample areas 
interaction effects at cans surface comparison based on fractal dimension, 5th 
International Symposium on Industrial Engineering –SIE, Proceedings (ISBN 978-86-
7083-758-4), pp.73-76, Belgrade, Serbia, 2012.   

44. Bojovic, B., Babic, B., Matija, L., Mileusnic, I., Topography image roughness 
quantification based on phase image information, Proceedings in Advanced 
Research in Scientific Fields - The 1st Virtual International Conference ARSA-2012 
(ISSN1338-9831, ISBN 978-80-554-0606-0), pp. 1735-1740, 2012, http://www.arsa-
conf.com  

45. Bojovic, B., Kosic, B., Petrov, Lj., Matija, L., Contact lens surface assessment via 
areal parameters, The 1st Global Virtual Conference GV-2013, Proceedings 
(ISSN1339-2778, ISBN 978-80-554-0679-4), pp. 534-538, 2013, http://www. gv-
conference.com  

46. Bojović, B., Babić, B., Žunjić, A., Metal sheet surface characterization prior to and 
after processing by areal roughness parameters, 7th International Working 
Conference-TQM & AIA, Proceedings (ISBN 978-86-7083-790-4) pp. 221-225, 
Belgrade, Serbia, 2013.  

47. Bojovic, B., Babic, B., Relevant surface texture parameters for deep drawing made 
metal beverages, Proceedings 35th International Conference of production engineering, 
(ISBN 978-86-82631-69-9), Faculty of Mechanical and Civil Engineering (Kraljevo), 
pp. 113-117, 2013.  

48. Rankovic, S., Bojovic, B., An Example of Passive Micromixer Desing, Simulation and 
Optimization, 4th Mediterranean Conference on Embedded Computing MECO, 
Proceedings, pp. 395-398, Montenegro, 2015. 



12 
 

Категорија М34 (укупно 7) 

49. Mileusnic, I., Djuricic, I., Stamenkovic D., Petrov, Lj, Bojovic, B., Hut, I., Koruga, Dj., 
Contact Lenses Nanomaterial Characterisation by Atomic Force Microscopy and 
Magnetic Force Microscopy, Contemporary Materials 2011, Poster Session, Book of 
Abstracts, pp. 67, Banja Luka, Republic of Srpska 2011.  

50. Bojovic, B., Stamenkovic D.,Mileusnic, I., Djuricic, I., Miljkovic, Z., Koruga,Dj, 
Lacunarity analysis of contact lens surface, Contemporary Materials 2011, Poster 
Session, Book of Abstracts, pp. 71, Banja Luka, Republic of Srpska, 2011. 

51. Bojovic, B., Image size and sample areas interaction effects at contact lens surface 
comparison based on fractal dimension, Contemporary Materials 2012, Oral 
presentation, Book of Abstracts, pp. 62, Banja Luka, Republic of Srpska, 2012. 

52. Nikolic, M., Bojovic, B., Koruga, Dj., Nanotehnology and food safety, Contemporary 
Materials 2012, Poster Session, Book of Abstracts, pp.105, Banja Luka, Republic of 
Srpska, 2012.  

53. Bojovic, B., Tomic, M., Nikolic, M., Stamenkovic, D., Koruga, Dj., Ivestigation of the 
HEV Blue Light Blocking Effect of Nanophotonic Material, The 3rd International 
Translational Nanomedicine (ITNano) Conference, Montenegro, Oral Section, 2015. 

Категорија М42 (укупно 2) 

54. Matija, L., Kojić, D., Vasić, A., Bojović, B., Jovanović, T., Koruga, Đ., Uvod u 
nanotehnologije, Don Vas/NAUKA, Beograd 2011, ISBN 1978-86-87471-07-08  

55. Miljković, S., Bojović, B., Koruga, Đ., Uvod u biomedicinsku hronodinamiku, Donvas- 
Beograd, 2015 ISBN 978-86-87471-34-4  

Категорија М45 (укупно 3) 

56. Bojović, B., Mitrović, A., Proizvodnja i obrada kontaktnih sočiva i nanofotoničnih 
kontaktnih sočiva, str. 123-134, Koruga, Đ. (urednik), BIOMEDICINSKA 
FOTONIKA: Nanofotonska kontaktna sočiva, (M41=7) Don Vas, Beograd 2013,ISBN 
978-86-87471-28-3  

57. Tomić, M., Stamenković, D., Bojović, B., Đuričić, I., Golubović, Z., Mileusnić, I., 
Ispitivanje karakteristika nanofotoničnih RGP kontaktnih sočiva savremenim 
metodama, str. 135-182, Koruga, Đ. (urednik), BIOMEDICINSKA FOTONIKA: 
Nanofotonska kontaktna sočiva, (M41=7) Don Vas, Beograd 2013, ISBN 978-86-
87471-28-3  

58. Mitrović, A., Bojović, B., Đuričić, I., Mileusnić, I., Ispitivanje karakteristika 
nanofotoničnih mekih kontaktnih sočiva savremenim metodama, str. 183-218, Koruga, 
Đ. (urednik), BIOMEDICINSKA FOTONIKA: Nanofotonska kontaktna sočiva, 
(M41=7) Don Vas, Beograd 2013, ISBN 978-86-87471-28-3   

Категорија М52 (укупно 5) 

59. Bojović, B., Koruga, Đ., Micro and nano lubricant behavior of tear film aqueous layer, 
Contemporary Materials, III-1 ISSN 1986-8677, pp. 55-62, 2012. 

60. Mileusnić, I., Đuričić, I., Hut, I., Stamenković, D., Petrov, Lj., Bojović, B., Koruga, Đ., 
Characterization of nanomaterial-based contact lenses by аtomic force microscopy, 
Contemporary Materials, III-2 ISSN 1986-8677, pp. 177-183, 2012.   
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61. Bojović, B., Effects of image size and sample areas on comparison of contact lens 
surface based on fractal dimension, Contemporary Materials, IV-1 ISSN 1986-8677, 
pp. 69-75, 2013.  

62. Petrović, I., Nikolić, M., Bojović, B., Đuričić, I., Actual process parameter setting for 
Micro-engraving of fullerene film, Contemporary Materials, V-1 ISSN 1986-8677, pp. 
77-83 (2014) doi: 10.7251/COMEN1401077  

63. Mitrović A., Stamenković, D., Conte, M., Bojović, B., Mihajlović, S., Study of the 
Optical Power of Nanophotonic Soft Contact Lenses Based on Poly (2- Hydroxyethyl 
Methacrylate) and Fullerene, Contemporary Materials, V−1 V-1 ISSN 1986-8677, pp. 
151-160 (2014),doi: 10.7251/COMEN1401151  

Категорија М63 (укупно 3) 

64. Бојовић, Б., Којић, Д., Миљковић, З., Бабић, Б., Улога бразда у феноменологији 
полирања, 37. ЈУПИТЕР конференција, Зборник (ISBN 978-86-7083-724-9), стр. 
5.18-5.23, Београд, Србија, 2011.  

65. Бабић, Б., Миљковић, З., Бугарић, У., Бојовић, Б., Вуковић, Н., Митић, М., 
Петровић, М., Примена интелигентних технолошких система за производњу 
делова од лима заснованa на еколошким принципима – Преглед резултата 
истраживања на пројекту ТР-35004, 38. ЈУПИТЕР конференција, Зборник 
(ISBN 978-86-70803-757-7), стр.УР67-75, Београд, Србија, 2012.  

66. Бојовић, Б., Бабић, Б., Милеиснић, И., Ђукић, М., Фрактална анализа 
топографије супстрата превлака код алата за извлачење, 38. JUPITER 
конференција, Зборник (ISBN 978-86-70803-757-7), стр.3.159-3.164, Београд, 
Србија, 2012.  

Категорија М85 (укупно 1)  

67. Бојовић, Б., Миљковић, З., Бабић, Б., Матија, Л., Испитивање трења у 
микроподручју применом метода скенирајуће микроскопије, нова метода – 
примена је тестирана кроз активности пројекта технолошког развоја ТР-35004, 
2011.  

Учешће у међународним научним пројектима 

Б. Бојовић је члан тима TEMPUS пројекта Studies in Bioengineering and Medical 
Informatics (BioEMIS), чији је координатор Универзитет у Бирмингену, Велика 
Британија. Испред Универзитата у Бирмингену за кординацју је задужен  Dr Duncan 
Shepherd, BEng, PhD, CEng, FIMechE. 2012-2015. 

Учешће у националним научним пројектима 
Руководилац Бабић, Б, Флексибилна аутоматизација и имплементација 
интелигентних технолошких система у домену производње делова од лима (ТР-
14031) Пројекат технолошког развоја финансиран од стране МНТР републике 
Србије, од 2008. до 2011. 

Руководилац Бабић, Б., Иновативни приступ у примени интелигентних 
технолошких система за производњу делова од лима заснован на еколошким 
принципима“ (ТР-35004) Министарства просвете и науке Републике Србије, од 2011. 
до 2015. 

Руководилац Коруга, Ђ., Функционализација наноматеријала за добијање нове 
врсте контактних сочива и рану детекцију дијабетеса“ (ТР-45009) Министарства 
просвете и науке Републике Србије, од 2011. до 2015. 
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Д.  Приказ научног и стручног рада кандидата 
У претходном изборном периоду, научни и стручни рад се може поделити у пет 
група, које обухватају област производног машинства, биомедицинског 
инжењерства, трибологије, нанотехнологија и др.: 

1. Интелигентни технолошки системи и обрада делова од лима 

2. Микро обрада и карактеризација нанофотоничних контактних сочива  

3. Микро обрада и карактеризација фулеренских танких филмова 

4. Микро трибологија  

5. Мултидисциплинарна сарадња 

Матична област, производно машинство је заступљена кроз активности на пројекту 
ТР35009 и објављене су у радовима бр. 42, 43, 46, 47 на међународним и у радовима 
65, 66 домаћој конференцији. Радови обухватају проблематику процеса извлачења 
делова од лима, пре свега трење и хабање, које се јавља између алата и обратка (бр. 
41). Посебна пажња је посвећена подмазивању и коришћењу превлака које 
обезбеђују самоподмазивање (бр. 66). Као једно од предложених решења је увођење 
самоподмазујућих превлака да би се елиминисала потреба за нееколошким 
лубрикантом. Квалитет обрађене површине који утиче и на триболошке појаве је 
квантификован коришћењем стандардних параметара храпавости и фракталне 
димензије (бр.42, 44, 46). Истраживања храпавости обрађене површине добијене 
процесом извлачења су, са еколошког аспекта, сугерисала проценат смањења 
употребе подмазивања, без нарушавања излазних параметара процеса обраде и 
производности. Ту треба додати и феноменолошки приступ полирању ради који је 
обрађен у раду бр. 64 и изложен на домаћем скупу. 

Обрада и карактеризација контактних сочива, израђених од конвенционалих и 
нанофотоничних материјала, обухваћени су поглављима у две међународне 
монографије (бр. 35, 36), као и у три поглавља (бр. 56-58) националне монографије, 
чиме је дат допринос у утврђивању обрадљивости новог полимерног материјала. 
Оптимизовани параметри процеса резања и полирања новог материјала, с једне 
стране, и карактеризација обрађене површине применом фракталне димензије и 
лагунарности, с друге стране, су орално изложени (бр. 50) и представљени као 
постер (бр. 49) на међународним конференцијама и објављени у часописима (бр. 60, 
61, 63). Микроскопија атомским и магнетним силама и опто-магнетна 
спектроскопија су, у наведеним радовима, најчешће коришћене методе за 
карактеризацију новог нанофотоничног материјала, а посебно је ова тематика 
обрађена у радовима под бројевима 44 и 45. Приказани радови су допринели 
увођењу методе атомске микроскопије за мерење и контролу параметара храпавости 
површине обрађене микро резањем. Посебно треба истаћи примену фракталне 
димензије као параметра храпавости и лагунарности за предикцију триболошког 
понашања функционалних површина добијених микрообрадом. 

Молекул фулерена као трећа алотропска модификација нанешен у облику танких 
филмова на супстрат од стакла је гравиран алатом са дијамантским врхом и 
резултати су објављени у реномираном иностраном (бр. 37) и домаћем (бр. 62) 
часопису. Обрада танког фулеренског филма и оптимизација параметара обраде са 
аспекта квалитета бочних страна микро канала су допринели утврђивању 
обрадљивости фулерена микро глодањем. Новина изнешена у раду бр. 37 је у 
анализи струготине према чијем хемијском саставу је уочена разградња фулерена, 
што је на основу снимака термо камером и потврђено. Такође је примећено и 
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интензивно хабање дијамантског врха које је последица термохемијско механизма 
деловања. Карактеризација магнетних својстава фулеренских танких филмова у 
циљу показивања разлике у магнетним особинама у вертикалној и хоризонталној 
равни, што консеквентно утиче и на сам процес обраде је објављена у врхунском 
часопису из области фулерена (бр. 38).  

Специфична улога воде као лубриканта у биолошким системима на микро и нано 
подручју је изложена на предавању по позиву на међународној конференцији (бр. 
40). Еколошка оправданост минимизирања количине уљног лубриканта у процесу 
извлачења лименки за прехрану (бр. 41) изложена је на међународном скупу. 
Техничко решење (бр. 67) које се односи на микротрибологију је објединило микро 
обраду контактних сочива и конвенционалну обраду лима извлачењем 
анализирањем фрикционих снимака генерисаних атомском микроскопијом. 
Проблеми који се јављају у микро области, а односе се на процесе обраде, где су 
триболошке појаве неизбежне. Допринос ових истраживачких напора је управо у 
каузалној повезаности са конвенционалним (макро) и нано триболошким 
феноменима кроз наведене радове и техничко решење уопште.  

Радови под бројевима 39, 52, 55 и 56 су резултат сарадње са колегама из области 
индустријског инжењерства, нанотехнологије, ветерине и фармације. Рад који се 
односи на примену ергономије у унапређењу квалитета образовања (бр. 39) је 
објављен у часопису, а рад који се односи на примену нанотехнологије у обезбеђењу 
квалитета хране (бр. 52) је представљен као постер на међународној конференцији. 
Монографија која је увод у нанотехнологије (бр. 54) и монографија са тематиком 
биомедицинске хронодинамике (бр. 55) су примери успешне мултидисциплинарне 
сарадње и користе се као помоћна наставна литература на изборним предметима. 

Рад под бројем 48, који је представљен на међународној конференцији као постер, је 
произашао из Завршног мастер рада студента модула Биомедицинско инжењерство. 
Овај рад је један од примера везаних за приказ исхода модула за Биомедицинско 
инжењерство, које је истовремено и резултат унапређења наставе из изборних 
предмета што је обухваћено ТЕМПУС пројектом. 

На такмичењу Next Business Generation од 23 компаније са 3 континента осваја 6. 
Јанура 2015. год., као презентер испред NanoLensE, награду за најбољу презентацију 
(Best Pitch Award) у Нотингему, Велика Британија. 

Ангажована је од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
високошколских установа и јединица у њиховом саставу, као рецензент за 11 
студијских програма првог и другог нивоа високог образовања. Рецензирала је 10 
радова од тога два рада за један домаћи FME Transanctions и осам радова за четири 
међународна часописа: Polymer Engineering and Science (4), Contemporary Materials 
(2), Periodica Polytechnica Electrical Engineering (1), Journal of Signal and Information 
Processing (1). 

Члан је ЈУПИТЕР асоцијације и члан Научног комитета и рецензент међународне 
виртуелне конференције Advanced Research in Scientific Areas од 2012. године. 

 

Ђ.  Оцена испуњености услова 

На основу увида у конкурсни материјал и наведеног у Извештају, Комисија 
закључује да кандидат др Божица Бојовић, дипл. маш. инж. има:  

 научни степен доктора техничких наука, ужа научна област: Производно 
машинство; 
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 два рада објављена у међународним часописима са СЦИ листе у овом 
изборном периоду, од укупно три; 

 један рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком 
у изборном периоду; 

 пет радова у часописима националног значаја у изборном периоду од укупно 
седам; 

 једно техничко решење у изборном периоду од укупно пет; 

 учешће на једном међународном пројекту у изборном периоду; 

 учешће у два пројекта министарства за науку Републике Србије у изборном 
периоду од укупно седам;  

 два поглавља у монографијама међународног значаја у изборном периоду; 

 коауторство у две монографије националног значаја у изборном периоду;  

 три поглавља у монографији националног значаја у изборном периоду;  

 један рад саопштен по позиву на међународној конференцији у изборном 
периоду; 

 осам радова саопштених на међународним научним скуповима, штампаних у 
целини у изборном периоду од укупно дванаест; 

 члан је ЈУПИТЕР асоцијације и члан Научног комитета међународне 
виртуелне конференције Advanced Research in Scientific Areas од 2012. године. 

 способност и смисао за наставни рад; Просечна оцена студената према 
студентским анкетама је 4.47 (максимално 5); 

 једну међународну награду.   

Досадашњи научно – истраживачки и стручни рад др Божице Бојовић обухвата 
области: Технологије процеса обраде, микро обраде, микротрибологије и 
микро/нано-машинства. 

На основу до сада испуњених услова за звање доцента, саопштених резултата 
истраживања у стручним часописима и на конференцијама, истраживања 
спроведених у оквиру научно-истраживачких пројеката, као и резултати остварених 
у домену педагошких активности и развоја стручног и научног подмлатка за област 
производног машинства, остварених у изборном периоду, констатује се да 
професионалне компетенције кандидаткиње доц. др Божице Бојовић покривају ужу 
научно–стручну и образовну област Производног машинства за коју је расписан 
предметни конкурс. 

 

Е.  Закључак и предлог 
На основу детаљног прегледа и разматрања свих меродавних чињеница Комисија 
констатује следеће: 

1. Кандидат др Дамир Врач не испуњава све формалне нити суштинске услове 
за избор у звање ванредног професора или доцента за ужу област Производно 
машинство на Машинском факултету Универзитета у Београду, који су 
прописани Законом о високом образовању, Законом о Универзитету Републике 
Србије, Статутом Машинског факултета у Београду и Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду. 
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2. Кандидаткиња др Божица Бојовић, дипломирани машински инжењер, 
испуњава све формалне и суштинске услове за избор у звање ванредног 
професора за ужу област Производно машинство на Машинском факултету 
Универзитета у Београду, који су прописани Законом о високом образовању, 
Законом о Универзитету Републике Србије, Статутом Машинског факултета у 
Београду и Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду. 

У складу са претходно наведеним, Комисија са задовољством предлаже Изборном 
већу Машинског факултета Универзитета у Београду и Већу научних области 
техничких наука да др Божицу Бојовић, дипломирани машински инжењер, изабере у 
звање ванредног професора са пуним радним временом на одређено време од 5 
година, за ужу научну област Производно машинство на Машинском факултету 
Универзитета у Београду. 

 

У Београду, 02.07.2015. 
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