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1. Др Ђорђе Чича, ванредни професор 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Ђорђе (Ђуро, Јелена) Чича 
Датум и мјесто рођења: 01.10.1973. год., Ријека 
Установе у којима је био запослен: Универзитет у Бањој Луци, 

Машински факултет, 2000 – данас  
Радна мјеста: Асистент, виши асистент, доцент, 

ванредни професор 
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Нема 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, 
Машински факултет  

Звање: Дипломирани машински инжењер  
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 1998. год. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8.29 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, 

Машински факултет 
Звање: Магистар техничких наука 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2006. год. 
Наслов завршног рада: Разрада алгоритма за остварење C(1) 

путање алата при CNC обради 
сложених површина 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Обрадни системи за обраду резањем 



Просјечна оцјена: 9.33 
Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, 
Машински факултет 

Мјесто и година одбране докторске 
дисертације: 

Бања Лука, 2010. год. 

Назив докторске дисертације: Моделирање динамичког понашања 
система главно вретено – држач алата 
– алат  

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Техничке науке 

Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, година избора) 

Машински факултет Универзитета у 
Бањој Луци, асистент, 2000. год. 
Машински факултет Универзитета у 
Бањој Луци, виши асистент, 2007. 
год. 
Машински факултет Универзитета у 
Бањој Луци, доцент, 2010. год. 
Машински факултет Универзитета у 
Бањој Луци, ванредни професор, 
2015. год. 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 

Оригинални научни рад у водећем научном часопису међународног значаја 
(члан 19, став 7) 

1.  Globocki-Lakic, G., Sredanovic, B., Nedic, B., Cica, D., Catic, D. (2011) 
Development of mathematical model of universal material machinability. Journal 
of the Balkan Tribological Association. Vol. 17 (4), pp. 501-511, ISSN 1310-4772 

Бодова: 0.50×12 = 6 

2. Cica, Dj., Sredanovic, B., Globocki-Lakic, G., Kramar, D. (2013) Modeling of the 
Cutting Forces in Turning Process Using Various Methods of Cooling and 
Lubricating: An Artificial Intelligence Approach. Advances in Mechanical 
Engineering. Vol. 2013, Article ID 79897, 8 pages, ISSN 1687-8140 

Бодова: 0.75×12 = 9 

3. Sredanovic, B., Globocki-Lakic, G., Cica, Dj., Kramar, D. (2013) Influence of 
Different Cooling and Lubrication Techniques on Material Machinability in 
Machining. Strojniski vestnik – Journal of Mechanical Engineering. Vol. 59 (12), 
pp. 748-754, ISSN 0039-2480 

Бодова: 0.75x12 = 9 

4. Cica, Dj., Sredanovic, B., Kramar, D. (2015) Modelling of tool life and surface 
roughness in hard turning using soft computing techniques: a comparative study. 



International Journal of Materials and Product Technology. Vol. 50 (1), pp. 49-64, 
ISSN 0268-1900 

Бодова: 12 

Оригинални научни рад у часопису међународног значаја (члан 19, став 8) 
1. Globočki-Lakić, G., Nedić, B., Golubović-Bugarski, V., Čiča, Đ. (2006) Rapid 

investigation of materials machine ability in models condition using tribometer. 
Tribology in industry. Vol. 28 (3&4), pp. 9-15, ISSN 0354-8996 

Бодова: 0.75×10 = 7.5 

2. Globočki-Lakić, G., Borojević, S., Čiča, Đ., Sredanović, B. (2009) Development of 
Application for Analysis of Machinability Index. Tribology in industry. Vol. 31 
(1&2), pp. 57-60, ISSN 0354-8996 

Бодова: 0.75×10 = 7.5 

3. Čiča, Đ., Zeljković, M., Globočki-Lakić, G., Sredanović, B. (2012) Modelling of 
dynamical behavior of a spindle-holder-tool assembly. Strojarstvo. Vol. 54 (2), pp. 
135-144, ISSN 0562-1887 

Бодова: 0.75×10 = 7.5 

4. Sredanovic, B., Cica, Dj. (2015) Comparative Study of ANN and ANFIS 
Prediction Models for Turning Process in Different Cooling and Lubricating 
Conditions. SAE International Journal of Materials and Manufacturing. Vol. 8 (2), 
pp. 586-591, ISSN 1946-3979 

Бодова: 10 
Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја (члан 19, 
став 9) 

1. Čiča, Đ., Zeljković, M., Globočki-Lakić, G., Sredanović, B., Borojević, S. (2012) 
Identification of contact parameters of a spindle-holder-tool assembly using 
artificial neural networks. Journal of Production Engineering. Vol. 15 (2), pp. 37-
40, ISSN 1821-4932 

Бодова: 0.50×6 = 3 

2. Jovišević, V., Borojević, S., Globočki-Lakić, G., Čiča, Đ., Sredanović, B. (2014) 
Analysis of effectiveness on production system for production of the tools for 
hydraulic press brakers. ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara – 
International Journal of Engineering. Vol. 12 (2), pp. 127-132, ISSN 1584-2665 

Бодова: 0.50×6 = 3 

3. Cica, Dj., Sredanovic, B., Kramar, D. (2014) Prediction of cutting zone 
temperature in high-pressure assisted turning using GA and PSO based ANN. 
Journal of Production Engineering. Vol. 17 (1), pp. 43-46, ISSN 1821-4932 

Бодова: 6 

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини (члан 
19, став 15) 



1. Globočki-Lakić, G., Nedić, B., Ivković, B., Golubović-Bugarski, V., Čiča, Dj. 
(2006) Possibility of determination of material machinability over tribological 
parameters by use of tribometer “Block on disk”. Proceedings of the 9th CIRP 
International Workshop on Modeling of Machining Operations. Bled, pp. 307-312, 
ISBN 961-6536-06-0 

Бодова: 0.50×5 = 2.5 

2. Golubović-Bugarski, V., Blagojević, D., Čiča, Đ. (2009) A mode shape-cahange 
correlation approach to damage detection. 26th Danubia-Adria Symposium. 
Mountanuniversitat Loeben, pp. 67-68, ISBN 3-902544-02-3 

Бодова: 5 

3. Čiča, Đ., Jokanović, S., Borojević, S., Sredanović, B. (2010) Algorithm for C(1) 
continuous tool path: some experiences, problems and suggestions. International 
Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2010. Prague, pp. 160-164, 
ISBN 978-80-904502-2-6 

Бодова: 0.75×5=3.75 

4. Lakic-Globocki, G., Sredanovic, B., Jokanovic, S., Borojevic, S., Cica, Dj. (2010) 
Vector based approach in definning of universal machinability. International 
Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2010. Prague, pp. 326-330, 
ISBN 978-80-904502-2-6 

Бодова: 0.50×5 = 2.5 

5. Čiča, Đ., Zeljković, M., Globočki-Lakić, G., Sredanović, B., Borojević, S. (2011) 
Modeling of dynamical behavior spindle‐holder‐tool assembly. 34th International 
Conference on Production Engineering. Niš, pp. 117-120, ISBN 978-86-6055-019-
6 

Бодова: 0.50×5 = 2.5 

6. Borojević, S., Jovišević, V., Globočki-Lakić, G., Čiča, Đ., Sredanović, B. (2011) 
Identification of face funcionality with program system for purpose of modular 
fixture design. 34th International Conference on Production Engineering. Niš, pp. 
197-200, ISBN 978-86-6055-019-6 

Бодова: 0.50×5 = 2.5 

7. Sredanovic, B., Globocki-Lakic, G., Cica, Dj., Borojevic, S., Golubovic-Bugarski, 
V. (2011) Modeling of cutting forces with artificial neural networks. 4th 
International Conference on Manufacturing engineering – ICMEN. Thessaloniki, 
pp. 123-132, ISBN 978-960-98780-4-3 

Бодова: 0.50×5 = 2.5 

8. Globocki-Lakic, G., Cica, Dj., Sredanovic, B. (2011) Application of artificial 
intelligence in modeling of metal cutting process. 9th International Scientific and 
Practical Conference: Research, Development and Application High Technologies 
in Industry. Saint Petersburg, pp. 120-124, ISBN 978-5-7422-2558-4 

Бодова: 5 



9. Golubović-Bugarski, V., Blagojević, D., Čiča, Đ., Sredanović, B. (2011) Detection 
of structural damage location using frequency response function data. 10th 
International conference on accomplisments in Electrical and Mechanical 
Engineering and Information Technology – DEMI. Banja Luka, pp. 129-134, ISBN 
978-99938-39-36-1 

Бодова: 0.75×5 = 3.75 

10. Sredanovic, B., Globocki-Lakic, G., Cica, Dj., Borojevic, S. (2013) A novel 
method for material machinability evaluation. 4th International Conference of 
Sustainable Life in manufacturing – SLIM. Fiesa, pp. 110-116, ISBN 978-961-
6536-57-8 

Бодова: 0.75×5 = 3.75 

11. Cica, Dj., Jokanović, S., Todorović, S., Borojević, S. (2013) Tolerance transfer 
from CAD to CAM systems. 35th International Conference on Production 
Engineering. Kraljevo, pp. 289-293, ISBN 978-86-82631-69-9 

Бодова: 0.75×5 = 3.75 

Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини (члан 
19, став 17) 

1. Чича, Ђ., Јокановић, С. (2005) Алгоритам за CNC обраду сложених 
површина са претежно кружним путањама алата. VII Међународно-стручни 
скуп о достигнућима електро и машинске индустрије – ДЕМИ. Бања Лука, 
стр. 197-202, ISBN 99938-39-08-6 

Бодова: 2 

2.     Јокановић, С., Чича, Ђ. (2005) Алгоритам за C(1) путању алата при обради 
сложених површина. 31. ЈУПИТЕР конференција. Златибор, стр. 3.24-3.29, 
ISBN 86-7083-508-8 

Бодова: 2 

3. Чича, Ђ., Јокановић, С., Глобочки-Лакић, Г. (2007) Примјена кружне 
интерполације при CNC обради сложених површина: искуства, проблеми, 
могућа рјешења. 33. ЈУПИТЕР конференција. Златибор, стр. 2.12-2.17, ISBN 
978-86-7083-592-4 

Бодова: 2 

4. Јокановић, С., Чича, Ђ. (2008) Апликативни програмски интерфејс 
CAD/CAM система SolidWorks, 32. Саветовање производног машинства. 
Нови Сад, стр. 537-540, ISBN 978-86-7892-131-5 

Бодова: 2 

5. Чича, Ђ., Зељковић, М., Голубовић-Бугарски, В., Глобочки-Лакић, Г. (2009) 
Идентификација параметара везе динамичких система коришћењем функције 
фреквентног одзива. 33. Саветовање производног машинства. Београд, стр. 
165-168, ISBN 978-86-7083-662-4 

Бодова: 0.75×2 = 1.5 



6. Боројевић, С., Средановић, Б., Глобочки-Лакић, Г., Чича, Ђ. (2009) Анализа 
индекса обрадивости алуминијумских легура примјеном апликативног 
програмског рјешења. 33. Саветовање производног машинства. Београд, стр. 
31-34, ISBN 978-86-7083-662-4 

Бодова: 0.75×2=1.5 

7. Чича, Ђ., Зељковић, М., Голубовић-Бугарски, В., Лакић- Глобочки, Г. (2009) 
Мјерење угаоних степени слободе методом коначних разлика. 9. 
Међународна конференција о достигнућима електротехнике, машинства и 
информатика – ДЕМИ. Бања Лука, стр. 57-62, ISBN 978-99938-39-15-6 

Бодова: 0.75×2 = 1.5 

8. Голубовић-Бугарски, Благојевић, Д., Чича, Ђ. (2009) Идентификација 
структурних оштећења из модалних података. 9. Међународна конференција 
о достигнућима електротехнике, машинства и информатика – ДЕМИ. Бања 
Лука, стр. 51-56, ISBN 978-99938-39-15-6 

Бодова: 2 

9. Чича, Ђ., Зељковић, М., Лакић-Глобочки, Г., Средановић, Б. (2010) 
Сензитивност функције феквентног одзива система главно вретено – држач 
алата – алат на промјене параметара везе. 36. ЈУПИТЕР конференција. 
Београд, стр. 3.22-3.27, ISBN 978-86-7083-696-9 

Бодова: 0.75×2=1.5 

10. Средановић, Б., Глобочки-Лакић, Г., Недић, Б., Чича, Ђ. (2011) Нови приступ 
дефинисања универзалне обрадивости при обради резањем. 37. Конференција 
са међународним учешћем ЈУПИТЕР. Београд, стр. 1.09-1.14, ISBN 978-86-
7083-724-9 

Бодова: 0.75×2 = 1.5 

Радови послије последњег избора/реизбора 

Оригинални научни рад у водећем научном часопису међународног значаја 
(члан 19, став 7) 

1. Kramar, D., Cica, Dj., Sredanovic, B., Kopac, J. (2016) Design of fuzzy expert 
system for predicting of surface roughness in high-pressure jet assisted turning 
using bioinspired algorithms. Artificial Intelligence for Engineering Design, 
Analysis and Manufacturing. Vol. 30(1), pp. 96-106, ISSN 0890-0604 

Као један од најважнијих фактора који има значајан утицај на квалитет и функционалне 
карактеристике производа може се издвојити квалитет обрађене површине. У раду је 
развијен фази експертни систем за предикцију површинске храпавости при обради супер 
легуре Inconel 718 подржаној хлађењем млазом високог притиска. За оптимизацију 
експертног система кориштена су два биолошки инспирисана алгоритма: генетски 
алгоритми и оптимизација ројем честица. Надаље, истраживан је утицај различитих 
параметара обраде, као што су пречник млазнице, удаљеност између резне ивице алата и 
млазнице, притисак средства за хлађење и подмазивање, брзина резања и брзина помоћног 
кретања, на квалитет обрађене површине. На основу анализе резултата, те њиховог 
поређења са експериментално добијеним вредностима, утврђена је адекватност развијеног 



модела за предикцију квалитета обрађене површине. 

Бодова: 0.75×12 = 9 
2. Kramar, D., Cica, Dj. (2017) Predictive model and optimization of processing 

parameters for plastic injection moulding. Materiali in tehnologije. Vol. 51(4), pp. 
597-602, ISSN 1580-2949 

Ињекционо пресовање представља један од најчешће коришћених метода израде 
полимерних материјала. У раду је презентован модел за естимацију механичких својстава 
термопластичних делова добијених ињекционим пресовањем на основу следећих улазних 
параметара: температуре калупа, температуре пресовања, брзине пресовања, накнадног 
притиска, времена хлађења и времена накнадног притиска. Естимација механичких 
својстава извршена је на основу развијеног фази експертног система, а анализа резултата 
показала је висок степен подударања између експерименталних резултата и вредности 
добијених применом експертног система. Такође, извршена је оптимизација улазних 
параметара са циљем унапређења механичких својстава израђених делова.     

Бодова: 12 
3. Cica, Dj., Kramar, D. (2018) Intelligent Process Modeling and Optimization of 

Porosity Formation in High-Pressure Die Casting. International Journal of 
Metalcasting. Vol. 12(4), pp. 814-824, ISSN 1939-5981 

Ливење под високим притиском представља процес израде делова са веома великим бројем 
параметара који утичу на карактеристике готовог производа. У раду је испитивана 
порозност одливака израђених од алуминијума у зависности од контра притиска, брзине 
прве фазе, дужине прве фазе, брзине друге фазе, те првог и другог периода хлађења. 
Надаље, приказан је развој и имплементација два модела заснована на фази логици за 
предикцију квалитета одливака. У циљу побољшања перформанси развијених модела, 
извршена је хибридизација фази логичких система са другим техникама вештачке 
интелигенције попут генетских алгоритама и симулираног каљења. Надаље, развијен је и 
математички модел везано за квалитет одливака у зависности од улазних параметара, те је 
извршена оптимизација у циљу дефинисања оптималних вредности улазних параметара 
која обезбеђује висок квалитет израђених делова. 

Бодова: 12 
4. Cica, Dj., Kramar, D. (2019) Multi-objective optimization of high-pressure jet-

assisted turning of Inconel 718. The International Journal of Advanced 
Manufacturing Technology. Vol. 105(11), pp. 4731-4745, ISSN 0268-3768 

Због веома лоше обрадивости супер легура, од изузетне важности је избор одговарајуће 
технике хлађења и подмазивања. Подизање нивоа продуктивности, смањење температуре 
резања, повећање века експлоатације алата, као и смањење укупних трошкова обраде, 
представљају само неке од предности због којих се хлађење млазом високом притиска 
намеће као први избор при обради тешкообрадивих материјала. У раду је истраживан 
утицај улазних параметара као што су пречник млазнице, удаљеност између тачке дејства 
млаза високог притиска и резне ивице алата, притисак млаза, брзина резања и брзина 
помоћног кретања на снагу резања, хидрауличну снагу, брзину уклањања материјала, 
квалитет обраде, температуру алата и дужину струготине. Извршена је једнокритеријумска 
оптимизација на основу односа сигнал/шум, а затим је применом сиве релационе анализе 
извршена и вишекритеријумска оптимизација. На крају је проведен и конфирмациони 
експеримент са оптималним нивоом улазних параметара. 

Бодова: 12 



5. Cica, Dj., Borojevic, S., Jotic, G., Tesic, S., Sredanovic, B. (2020) Multiple 
performance characteristics optimization in end milling of thin-walled parts using 
desirability function. Transactions of the Canadian Society for Mechanical 
Engineering. Vol. 44(1), pp. 84-94, ISSN  0315-8977 

Развојем машина алатки са високим перформансама, операција глодања се наметнула као 
доминантан начин обраде танкозидних делова, због чега избор технолошких параметара 
представља један он најважнијих фактора у циљу обезбеђења квалитета производа, те 
повећања продуктивности. У раду је анализиран утицај дебљине зида, брзине помоћног 
кретања и различитих стратегија обраде на геометријску тачност, храпавост обрађене 
површине и време обраде танкозидних делова од алуминијумске легуре 7075-Т6. Анализа 
резултата је показала да је најутицајнији фактор за одступање дебљине зида, одступање 
димензија, одступање од окомитости, одступање од равности, храпавости површине 
унутрашњих зидова, храпавости површине спољашњих зидова и храпавости површине 
референтне равни била стратегија машинске обраде, док је брзина помоћног кретања 
најутицајнији параметар који утиче на укупно време обраде. Извршена је 
вишекритеријумска оптимизација улазних параметара, те конфирмациони експеримент са 
оптималним поставкама технолошких параметара у сврху потврде резултата. 

Бодова: 0.50×12 = 6 

6. Cica, Dj., Caliskan, H., Panjan, P., Kramar, D. (2020) Multi-objective 
Optimization of Hard Milling Using Taguchi Based Grey Relational Analysis. 
Tehnički vjesnik – Technical Gazette. Vol. 27(2), pp. 513-519, ISSN 1330-3651 

У поређењу са другим методама, у последњих неколико деценија глодање се све чешће 
користи код тешких машинских обрада, првенствено због повећане флекибилности и 
продуктивности. Са друге стране, трошкови и квалитет обраде глодањем су у директној 
зависности од режима обраде, као што су, на пример, дубина резања, брзина резања, брзина 
помоћног кретања итд. У овом раду је истраживан утицај режима обраде, као и превлака 
алата, на специфичну енергију резања, продуктивност и квалитет обрађене површине. План 
експеримената је дефинисан применом Тачучи метода, док је сива релациона анализа 
коришћена за вишекритеријумску оптимизацију процеса обраде. На основу анализе 
варијансе утврђено је да брзина помоћног кретања представља најутицајнији фактор који 
утиче на изабране карактеристике квалитета. Резултати конфирмационог експеримента су 
показали да примењена методологија омогућује симултано побољшање изабраних 
карактеристика квалитета.  

Бодова: 0.75×12 = 9 

7. Čiča, Đ., Zeljković, M., Tešić, S. (2020) Dynamical contact parameter 
identification of spindle-holder-tool assemblies using soft computing techniques. 
Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering. Vol. 18(4), pp. 565-577, 
ISSN 0354-2025 

У циљу обезбеђења стабилности обрадног процеса од изузетне важности је предикција 
функције фреквентног одзива алата, због чега се захтева брза и поуздана идентификација 
контактних параметара система главно вретено-држач алата-алат. У раду су примењене три 
технике вештачке интелигенције: генетски алгоритми, оптимизација ројем честица и 
симулирано каљење за одређивање крутости и пригушења између држача алата и алата. 
Тачност сваке од метода је прво проверена на МКЕ моделу система главно вретено-држач 
алата-алат, а затим и експериментално, при чему је констатовано да су генетски алгоритми 
и оптимизација ројем честица поузданији у поређењу са симулираним каљењем.  Како би се 



обезбедио развој система за предикцију функције фреквентног одзива алата, извршено је 
мерење различитих комбинација система главно вретено-држач алата-алат, при чему су 
вариране вредности пречника и препуста алата. На основу добијених резултата, закључено 
је да адаптивни неуро-фази системи пружају могућност поуздане предикције параметара 
везе сложених механичких система, као што је склоп главног вретена. 

Бодова: 12 

Оригинални научни рад у часопису међународног значаја (члан 19, став 8) 
1. Cica, Dj., Sredanovic, B., Kramar, D. (2017) Estimation of cutting forces in high 

pressure jet assisted turning using PSO and SA based approach. International 
Journal Machines, Technologies, Materials. Vol. 4, pp. 186-190, ISSN 1313-0226 

Моделирање сила резања је веома сложено због комплексности односа улазних и излазних 
параметара обраде. Циљ овог рада је развој модела заснованог на вештачкој интелигенцији 
за поуздану предикцију сила резања код обраде стругањем челика Ck45E потпомогнуте 
млазом средства за хлађење и подмазивање високог притиска. У циљу развоја адекватног 
модела кориштена су два еволуциона алгоритма, и то алгоритам оптимизације ројем 
честица и метод симулираног каљења. Експериментална истраживања су проведена 
варијацијом параметара обраде као што су брзина помоћног кретања, брзина резања и 
дубина обраде, при чему је анализиран и њихов утицај на вредности сила резања. Анализa 
података добијених развијеним моделима упућују на закључак да се еволуциони алгоритми 
могу применити приликом моделирања сложених појава у обрадним процесима. 

Бодова: 10 

2. Cica, Dj., Zeljkovic, M., Sredanovic, B., Borojevic, S. (2017) Prediction of natural 
frequencies of the tool controlled mode using soft computing techniques. Industry 
4.0. Vol. 1(1), pp. 11-14, ISSN 2534-8582 

Велики утицај на стабилност процеса обраде резањем, квалитет готових производа, 
постојаност алата, као и на производност, имају динамичке карактеристике склопа главно 
вретено-држач алата-алат. Циљ овог рада је развој модела заснованих на вештачким 
неуронским мрежама и адаптивним неуро-фази методама закључивања за предикцију 
сопствених фреквенција алата, и то за различите комбинације препуста и пречника алата. 
На основу експерименталних података дефинисани су скупови за учење и тестирање 
модела. Анализом добијених резултата закључено је да се оба метода могу успешно 
користити за естимацију сопствених фреквенција алата, те да се методе вештачке 
интелигенције могу користити у оним случајевима где није експлицитно јасан утицај 
улазних параметара на понашање неког динамичког система. 

Бодова: 0.75×10 = 7.5 

3. Sredanovic, B., Cica, Dj., Tesic, S., Kramar, D. (2019) Optimization of cutting 
parameters for minimizing specific cutting energy and maximizing productivity in 
turning of AISI 1045 steel. International Journal Machines, Technologies, 
Materials. Vol. 13(11), pp. 491-494, ISSN 1313-0226 

У металопрерађивачкој индустрији потрошња енергије представља један од најважнијих 
параметара одрживе производње, будући да машине алатке, као главне компоненте 
машинске обраде, представљају велике потрошаче енергије, првенствено због њихове 
релативно ниске ефикастости. У раду су на основу L27 Тагучи ортогоналног низа развијени 
математички модели специфичне енергије резања и брзине уклањања материјала при 
обради стругањем челика C45E, при чему је анализа утицаја параметара обраде на поменуте 



карактеристике квалитета извршена применом анализе варијансе. Развијени модели су 
затим искориштени за оптимизацију применом методе вештачке колоније пчела у циљу 
смањења специфичне енергије резања и повећања брзине уклањања материјала. 

Бодова: 0.75×10 = 7.5 

4. Cica, Dj., Sredanovic, B., Tesic, S., Kramar, D. (2020) Optimisation of turning 
parameters for minimising specific cutting energy with use of different 
cooling/lubricating techniques. International Journal of Machining and 
Machinability of Materials. Vol. 22(2), pp. 163-164, ISSN 1748-5711 

У раду је извршена оптимизација брзине резања, дубине резања и брзине помоћног кретања 
при стругању у циљу смањења специфичне енергије резања при различитим условима 
хлађења и подмазивања, и то конвенционалног, подмазивањем минималном количином 
мазива и хлађења млазом средства за хлађење и подмазивање високог притиска. План 
експеримента, као и оптимизација улазних параметара, извршена је по Тагучи методи. 
Анализом експерименталних резултата дошло се до закључка да је специфична енергија 
резања веома осетљива на промену вредности улазних параметара, те да се најмање 
вредности за исту добијају када су брзина резања, дубина резања и брзина помоћног 
кретања на својим највишим нивоима. Надаље, анализа варијансе је показала да дубина 
резања има највећи утицај на смањење специфичне енергије резања.  

Бодова: 0.75×10 = 7.5 

5. Cica, Dj., Sredanovic, B., Tesic, S., Kramar, D. (2021) Predictive modeling of 
turning operations under different cooling/lubricating conditions for sustainable 
manufacturing with machine learning techniques. Applied Computing and 
Informatics. In press, ISSN 2634-1964. 

Одржива производња је један од најважнијих императива савремене производње, због чега 
се у циљу смањења негативних ефеката средстава за хлађење и подмазивање, везано за 
њихову експлоатацију, као и за одлагање, непрекидно развијају нове методе. Будући да 
начин хлађења и подмазивања значајно утиче на перформансе обраде, у раду су развијени 
предикцијски модели за обраду са подмазивањем са минималном количином мазива, те за 
хлађење млазом средства за хлађење и подмазивање високог притиска, при чему су као 
излазне карактеристике процеса разматрани резултантна сила резања, снага резања и 
притисак резања. За предикцију наведених величина кориштене су три технике машинског 
учења: полиномијална регресија, регресија потпорним векторима и регресијски модел 
заснован на Гаусовим процесима. Надаље, резултати добијени регресијским методама су 
поређени са резултатима вероватно најпримењиваније методе машинског учења – 
неуронским мрежама. Оцена перформанси вршена је на основу различитих статистичких 
показатеља и утврђено је веома добро подударање са експерименталним резултатима.  

Бодова: 0.75×10 = 7.5 
Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја (члан 19, 
став 9) 

1. Cica, Dj., Zeljkovic, M., Sredanovic, B., Borojevic, S. (2016) Identification of 
dynamical contact parameters for spindle-holder-tool assembly. Journal of 
Production Engineering. Vol. 19(1), pp. 57-60, ISSN 1821-4932 

Динамичко понашање склопа главног вретена машине алатке представља његову 
најзначајнију карактеристику. Поуздана идентификација параметара веза система главно 
вретено-држач алата-алат је од изузетног значаја за предикцију функције фреквентног 



одзива и обезбеђења процеса обраде без појаве самопобудних вибрација. У раду је 
презентована математичка формулација Левенберг-Марqуардт-овог метода за 
идентификацију непознатих параметара веза, тј. крутости и пригушења, између главног 
вретна и држача алата, те између држача алата и алата. Приказан је утицај геометријских 
параметара алата на идентификоване транслаторне крутости и пригушења између држача 
алата и алата. У циљу верификације предложеног математичког модела извршена је 
нумеричка и експериментална анализа система главно вретено-држач алата-алат. 

Бодова: 0.75×6 = 4.5 

2.     Cica, Dj., Zeljkovic, M., Sredanovic, B., Borojevic, S. (2016) Dynamic analysis of 
spindle-holder-tool assembly. Machine Design. Vol. 8(2), pp. 53-56, ISSN 1821-
1259 

Велики дио истраживања који се односе на машине алатке односе се за склоп главног 
вретена, односно његове карактеристике попут статичког, динамичког и топлотног 
понашања, будући да оне имају пресудан утицај на перформансе машине алатке. У раду је 
презентован математички модел система главно вретено-држач алата-алат који служи за 
предикцију функције фреквентног одзива, а на основу које је могуће конструисати дијаграм 
стабилности у циљу осигурања процеса обраде без појаве самопобудних вибрација. У циљу 
верификације предложеног математичког модела, проведена је анализа склопа главног 
вретена методом коначних елемената, као и експериментална испитивања система главно 
вретено-држач алата-алат, при чему је детаљно анализиран утицај дужина препуста алата и 
пречника алата на функцију фреквентног одзива. Анализом  добијених  резултата  
потврђена  је  практична  примењивост развијеног математичког модела. 

Бодова: 0.75×6 = 4.5 

3. Cica, Dj., Zeljkovic M., Sredanovic, B., Tesic, S. (2017) Optimization of 
machining parameters with minimum surface roughness for three-axis milling of 
sculptured parts. Journal of Production Engineering. Vol. 20(2), pp. 34-38, ISSN 
1821-4932 

Проналажење оптималних услова обраде представља круцијалан корак у проучавању и 
реализацији обраде делова са сложеним површинама. Циљ овог рада је одређивање 
оптималних параметара обраде који обезбеђују минималну храпавост обрађене површине 
делова са сложеном геометријом. Разматран је утицај различитих параметара обраде, као 
што су стратегија обраде, брзина помоћног кретања, дубина резања и број обртаја главног 
вретена, на храпавост обрађене површине при троосном глодању сложених површина. У 
раду је примењен L9 ортогонални план за реализацију експерименталних испитивања, док је 
сива релациона анализа кориштена за решавање проблема оптимизације. За одређивање 
значаја појединих параметара на карактеристике квалитета кориштена је анализа варијансе. 
У сврху потврде адекватности добијеног модела, на основу којег је и извршена 
оптимизација, проведен је конфирмациони експеримент. 

Бодова: 0.75×6 = 4.5 

4. Тешић, С., Зељковић, М., Чича, Ђ. (2019) Оптимизација и испитивање 
утицаја параметара резања на храпавост обрађене површине при глодању 
биокомпатибилне легуре - Ti6Al4V. Техника – Машинство. Vol. 5, pp. 677-
682, ISSN 0461-2531 

Храпавост обрађене површине представља један од најважнијих параметара који одређују 
функционалне карактеристике и квалитет обрађених делова. Из тог разлога, циљ овог рада 



је испитивање утицаја режима обраде на храпавост обрађене површине при глодању 
биокомпатибилне легуре титанијума Ti6Al4V. Поред тога, извршена је и оптимизација 
режима обраде са циљем постизања што мање храпавости обрађене површине. За 
проналажење оптималих вредности и анализу утицаја режима обраде на храпавост обрађене 
површине кориштена је Тагучи метода. Посматрани режими обраде у овом раду били су 
брзина резања, брзина помоћног кретања и дубина резања. Статистичка анализа је показала 
да при глодању биокомпатибилне легуре титанијума Ti6Al4V на храпавост обрађене 
површине највише утицаја има брзина резања. Након извршене анализе утицаја и 
оптимизације параметара, одређена је и зависност између посматраних режима обраде и 
храпавости обрађене површине. 

Бодова: 6 

Прегледни научни рад у часопису међународног значаја или поглавље у 
монографији истог ранга (члан 19, став 11) 

1. Cica, Dj., Kramar, D. (2018) The Estimation of Cutting Forces in the Turning of 
Inconel 718 Assisted with a High Pressure Coolant Using Bio-Inspired Artificial 
Neural Networks. Artificial Intelligence Advances in Research and Applications. 
New York: Nova Science Publishers, Inc., pp. 147-171, ISBN 9781536126778 

Хлађење подржано млазом високог притиска се у последње време доказао као метод који 
омогућује значајно повећање продуктивности у обради резањем. Нарочито се ова метода 
показала ефикасном при обради тешкообрадивих материјала као што су, на пример, супер 
легуре на бази никла и титанијума, а које су окарактерисане веома ниском ефикасношћу 
обрадног процеса. Међутим, моделирање обраде са хлађењем подржаним млазом високог 
притиска још увек представља веома изазован задатак, првенствено због сложених релација 
између бројних процесних параметара, попут притиска млаза, пречника млазнице, брзине 
резања, дубине резања итд. Један од начина за превазилажење наведеног проблема је 
имплементација модела заснованих на техникама вештачке интелигенције, као што су, на 
пример, генетски алгоритми, вештачке неуронске мреже, оптимизација колонијом мрава 
итд., као алтернатива конвенционалним аналитичким методама. Познавање сила резања је 
веома важно с обзиром на њихов утицај на тачност обраде, димензионисање елемената 
обрадних система, појаву вибрација, мониторинг хабања и лома алата, дефинисање 
обрадивости материјала итд. Примењене су вештачке неуронске мреже за предикцију све 
три компоненте сила резања при обради супер легуре Inconel 718. Предикција је вршена на 
основу улазних параметара као што су пречник млазнице, удаљеност између тачке дејства 
млаза високог притиска и резне ивице алата, притисак млаза, брзина резања и брзина 
помоћног кретања. Будући да је најчешће коришћени алгоритам за обучавање вештачких 
неуронских мрежа, односно алгоритам са простирањем грешке уназад, окарактерисан 
одговарајућим недостацима, као што су могућност заглављивања у локалном минимуму и 
спора конвергенција, у овом раду су за обучавање вештачких неуронски мрежа коришћена 
два еволуциона алгоритма, и то генетски алгоритми и оптимизација ројем честица. На 
основу анализе добијених резултата, утврђено је да вештачке неуронске мреже обучаване 
еволуционим алгоритмима обезбеђују већу тачност у поређењу са вештачким неуронским 
мрежама обучаваним са простирањем грешке уназад.  

Бодова: 10 

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини (члан 
19, став 15) 

1. Cica, Dj., Sredanovic, B., Kramar, D. (2016) A predictive model of cutting forces 
in MQL turning using genetic algorithm. 3rd International scientific conference 



Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” 
COMETa. Jahorina, pp. 237-242, ISBN 978-99976-623-7-8 

Специјална техника подмазивања зоне обраде са употребом минималне количине мазива се 
наметнула као еколошки прихватљива алтернатива стандардној техници обливањем. 
Поступак моделирања сила резања у условима обраде поменутом специјалном техником 
представља веома комплексан задатак. Из тог разлога, развијени су модели за главну силу 
резања, помоћну силу резања и силу продирања применом генетских алгоритама. Надаље, у 
раду је разматран и утицај режима обраде на интензитет сила резања, при чему су резултати 
поређени са конвенционалним хлађењем и подмазивањем зоне обраде. Анализа резултата 
показала је велику подударност са експериментално добијеним резултатима, чиме је 
потврђена адекватност развијеног модела за предикцију сила резања заснованог на 
вештачкој интелигенцији. 

Бодова: 5 
2. Cica, Dj., Sredanovic, B., Borojevic, S., Kramar, D. (2017) An Integration of Bio-

inspired Algorithms and Fuzzy Logic for Tool Wear Estimation in Hard Turning. 
5th International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and 
Technologies NEWTECH 2017. Belgrade, pp. 1-12, ISBN 978-3-319-56429-6 

Савремене технике хлађења и подмазивања зоне обраде, као што је хлађење и подмазивање 
млазом средства за хлађење и подмазивање под високим притиском, редукују интензивно 
хабање резне ивице алата, због бољег продирања СХП у зоне између алата и струготине, те 
између алата и обратка. Хабање алата доводи до нарушавања квалитета обраде и смањења 
тачности, због чега се оно убраја у најважније излазне параметре процеса обраде резањем. 
У раду је презентован развој експертног система за предикцију хабања алата заснованог на 
фази логици. Сам систем је оптимизован коришћењем два био-инспирисана алгоритма: 
генетских алгоритама и методом оптимизације ројем честица. Експериментална 
истраживања су проведена на легираном челику 100Cr6, који је обрађиван јефтиним 
карбидним алатима, уз дјеловање млаза средства за хлађење и подмазивање високог 
притиска. Поређење резултата добијених фази експертним системом са експерименталним 
подацима је показало велику подударност, на основу чега је и експертни систем оцењен као 
адекватан за предикцију хабања алата. 

Бодова: 0.75×5 = 3.75 
3. Cica, Dj., Borojevic, S., Sredanovic, B., Tesic, S. (2018) Artificial neural networks 

model for the prediction of surface roughness in machining thin walled parts. 13th 
International scientific conference MMA 2018 - Flexible technologies. Novi Sad, 
pp. 75-78, ISBN 978-86-6022-094-5 

Површинска храпавост представља један од најважнијих фактора који дефинише квалитет, 
као и функционална својства готових производа. Због великог броја међусобно повезаних 
параметара попут брзине резања, брзине помоћног кретања, дубине резања, геометрије 
алата итд., у последње време за предикцију храпавости обрађене површине се све више 
користе методе засноване на вештачкој интелигенцији. У раду су примењене вештачке 
неуронске мреже за предикцију храпавости обрађене површине код обраде глодањем 
танкозидних делова од алуминијске легуре. Као улазни параметри одабрани су различите 
стратегије обраде, дебљина зида, те брзина помоћног кретања. Поред квалитета обрађене 
површине, у раду је развијен и модел за предикцију укупног времена обраде у зависности 
од горе поменутих параметара. Тестирање оба модела извршено је поређењем њихових 
излаза са експерименталним резултатима, при чему је и поред релативно малог скупа за 
обучавање потврђена њихова валидност. 

Бодова: 0.75×5 = 3.75 



4. Borojević, S., Jovišević, V., Čiča, Đ., Sredanović, B. (2018) Modeling and 
simulation of production process for the tools of the press brake. 13th International 
scientific conference MMA 2018 - Flexible technologies. Novi Sad, pp. 179-182, 
ISBN 978-86-6022-094-5 

У раду је представљена методологија за моделирање производних процеса применом 
софтвера Tecnomatix Plant Simulation. У оквиру поменутог софтвера креиран је 
симулациони модел помоћу којег је извршена анализа производних процеса у оквиру 
производног система за производњу алата за угаоно савијање лима. Анализа производних 
процеса извршена је са циљем постизања минималних трошкова производне опреме и 
максималног искоришћења машина у односу на количину производа на годишњем нивоу. 
Као резултат проведене анализе генерисане су максималне количине алата за угаоно 
савијање лима на годишњој основи, број машина, број и положај међускладишта, као и 
предлог распореда производне опреме за производњу алата за угаоно савијање лима 

Бодова: 0.75×5 = 3.75 

5. Jotic, G., Tesic, S., Cica, Dj., Jokanovic, S. (2019) Quality inspection of free-form 
surface parts. 14th International Conference on Accomplishments in Mechanical 
and Industrial Engineering DEMI. Banja Luka, pp. 623-628, ISBN 978-99938-39-
85-9  

Делови са сложеним површинама налазе интензивну примену у многим индустријским 
подручјима, поготово у ауто и авио индустрији. Геометријска и димензиона тачност ових 
делова је веома важна будући да она директно утиче на њихову функционалност. Међутим, 
контрола тачности делова са сложеним површинама је веома захтеван процес. У раду је 
представљена рачунаром подржана контрола тачности делова са сложеним површинама 
тако што је извршено поређење геометрије добијене машинском обрадом са номиналном 
геометријом дефинисаном преко CAD модела дела. Примиењена методологија омогућава 
лоцирање подручја на обрађеном делу са највећим геометријским девијацијама. Анализом 
добијених резултата закључено је да предложени метод значајно подиже ниво ефикасности 
производне контроле делова са сложеним површинама.  

Бодова: 0.75×5 = 3.75 
6. Cica, Dj., Tesic, S., Sredanovic, B., Borojevic, S. (2019) Investigation of the 

effects of the cutter path strategies on machining time and surface roughness in 
three-axis sculptured surface machining. 14th International Conference on 
Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI. Banja Luka, 
pp. 131-138, ISBN 978-99938-39-85-9  

Циљ овог рада је анализа утицаја параметара обраде, као што су стратегије обраде, брзине 
помоћног кретања, дубине резања и брзине резања на време обраде, те квалитет обрађене 
површине код троосне обраде сложених површина. У ту сврху су извршена 
експериментална испитивања према Тагучи ортогоналном низу, док су помоћу односа 
сигнал-шум одређени оптимални нивои параметара обраде. Анализа резултата је показала 
да дубина резања има највећи утицај на време обраде, док стратегија обраде представља 
најважнији фактор који утиче на квалитет обрађене површине. Поред тога, извршена су 
конфирмациона испитивања у циљу валидације добијених резултата. 

 Бодова: 0.75×5 = 3.75 
7. Tesic, S., Cica, Dj., Sredanovic, B., Knezevic, B. (2020) Application of Taguchi 

method for identifying optimum specific energy consumption in CNC face milling. 
19th International Symposium INFOTEH. Jahorina, pp. 1-4, ISBN 978-1-7281-



4774-1  
У последње време се код обрадних процеса посебан акценат ставља на енергетску 
ефикасност машина алатки, због чега проблематика потрошње електричне енергије и њена 
оптимизација представља сталан изазов. У раду је анализирана специфична енергија резања 
при чеоном глодању на троосном обрадном центру у зависности од дубине резања, брзине 
резања и брзине помоћног кретања. Статистичка анализа је показала да највећи утицај на 
специфичну енергију резања остварују брзина помоћног кретања и дубина резања. Како би 
се обезбедила обрада са минималном специфичном енергијом резања извршена је 
оптимизација улазних параметара. Конфирмациони експеримент, који је проведен са 
оптималним нивоима улазних параметара, показао је да је могуће смањити специфичну 
енергију резања за око 25%. 

Бодова: 0.75×5 = 3.75 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини (члан 
19, став 17) 

1. Средановић, Б., Боројевић, С., Чича, Ђ., Тешић, С. (2020) Аутоматизација 
пројектовања производа примјеном CAD система нове генерације. 42. 
ЈУПИТЕР конференција. Београд, пп. 2.20-2.25, ISBN 978-86-6060-055-6 

У раду је представљен процес аутоматизације пројектовања производа применом 
савремених CAD програмских система. У оквиру поменутих CAD система постоји 
неколико начина за реализацију аутоматизације пројектовања, а у раду је презентована 
методологија заснована на постојећем уграђеном модулу, те дефинисању правила и 
ограничења за пројектовање на бази формула. У сврху приказа могућности и предности 
аутоматизације пројектовања производа коришћен је антизвучни панел за индустријску 
употребу. Антизвучни панели су окарактерисани комплексном варијантности, широким 
дијапазоном димензија и искључиво се израђују према захтевима купаца. Анализа резултата 
је показала  да се коришћењем система за аутоматско пројектовање, време пројектовања 
може значајно скратити, уз истовремено свођење потенцијалних грешака на минимум. 

Бодова: 0.75×2 = 1.5 

Реализован међународни научни пројекат у својству руководиоца пројекта 
(члан 19, став 19) 

1. Пројекат: Education for sustainable development in manufacturing, CEEPUS 
пројекат, број: CIII-SI-0904-02-1516. 

Бодова: 5 

Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту 
(члан 19, став 20) 

1. Пројекат: PostBANOROB, BLiM – Banjaluka Institute of Manufacturing. Научно-
истраживачки пројекат реализован у сарадњи више научно-истраживачких 
институција из Републике Српске и Норвешке, финансиран од стране Владе 
Норвешке кроз HERD/ICT, број: 2014/01479. Координатор за УНИБЛ: проф. 
др Симо Јокановић 

Бодова: 3 

2. Пројекат: Примјена савремених метода машинске обраде при изради 
анатомски прилагођених дијелова од тешкообрадивих материјала. 
Билатерални пројекат научне и технолошке сарадње између Босне и 



Херцеговине и Републике Словеније. Координатор за УНИБЛ: проф. др 
Стево Боројевић 

Бодова: 3 

Уређивање међународног научног часописа (члан 19, став 24) 
1. Едитор часописа Journal of Engineering research and Reports, ISSN: 2582-2926 

Бодова: 6 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 135.5 + 187.5 = 323 бода 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи (члан 21, став 2) 
1. Чича, Ђ., Јокановић, С. (2014) Програмирање нумерички управљаних машина 

алатки. Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет, ISBN 
978-99938-39-51-4 

Бодова: 6 

Менторство кандидата за степен другог циклуса (члан 21, став 13) 
1. Лазић, М. (2013) Аутоматизација поступака програмирања нумерички 

управљаних машина алатки примјеном CAD/CAM система. Завршни рад 
другог циклуса. Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет. 

Бодова: 4 

Члан комисије за одбрану рада другог циклуса (члан 21, став 14) 
1. Средановић, Б. (2012) Развој модела за дефинисање универзалне обрадивости 

на основу параметара процеса резања. Магистарски рад. Бања Лука: 
Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет. 

Бодова: 2 

2. Марковић, Б. (2014) Технологија оптимизације израде алуминијумских 
тенкостијених структура на основама избора путање кретања алата. 
Завршни рад другог циклуса. Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, 
Машински факултет. 

Бодова: 2 

3. Ружичић, Д. (2015) Пројектовање роботизоване производне ћелије на бази 
CNC машине за сјечење плазмом. Завршни рад другог циклуса. Бања Лука: 
Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет. 

Бодова: 2 
 

Менторство кандидата за завршни рада првог циклуса (члан 21, став 18)  
1. Мачкић, Ц. (2013) Циклоредуктори и могућност примјене CAD система за 

њихово пројектовање. Завршни рад првог циклуса. Бања Лука: Универзитет у 



Бањој Луци, Природно-математички факултет. 
Бодова: 1 

2. Кушљић, М, (2013) Технологија обраде ласером. Завршни рад првог циклуса. 
Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет. 

Бодова: 1 

3. Ћуприја, Е. (2013) Високобрзинска обрада. Завршни рад првог циклуса. Бања 
Лука: Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет. 

Бодова: 1 

Квалитет образовне дјелатности на Универзитету (члан 25) 
Кандидат је у претходном изборном периоду изводио наставу на следећим 
предметима на Машинском факултету Универзитета у Бањој Луци: Обрадни 
системи за обраду резањем, Обрадни системи, Рачунаром интегрисана производња, 
Програмирање нумеричких машина, Флексибилни технолошки системи. Кандидат 
је такође изводио наставу и на студијском програму Техничко васпитање и 
информатика на Природно-математичком факултету из предмета: Машинство и 
технологија I, Машинство и технологија II и Обрада материјала. На основу 
претходног извештаја извршено је бодовање квалитета педагошког рада са оценом 
4.61. 

Бодова: 10 
 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 

Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи (члан 21, став 2) 
1. Чича, Ђ. (2016). Машине алатке. Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, 

Машински факултет, ISBN 978-99938-39-70-5 
Бодова: 6 

2. Јокановић, С., Чича, Ђ. (2018). CAD/CAM системи. Бања Лука: Универзитет 
у Бањој Луци, Машински факултет, ISBN 978-99938-39-79-8 

Бодова: 6 

Члан комисије за одбрану докторске дисертације (члан 21, став 12) 
1. Кошарац, С. (2016). Развој машина алатки применом виртуалних модела са 

посебним освртом на динамичко понашање склопа главног вретена. 
Докторска Дисертација. Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Факултет 
техничких наука. 

Бодова: 3 

Менторство кандидата за степен другог циклуса (члан 21, став 13) 
1. Ђекановић, Б. (2017). Оптимизација израде дијелова са сложеним 

површинама избором одговарајуће стратегије обраде. Завршни рад другог 
циклуса. Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет. 

Бодова: 4 

2. Поповић, Н. (2017). Технолошка оптимизација израде шестоугаоних 



алуминијумских танкозидних структура. Завршни рад другог циклуса. Бања 
Лука: Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет. 

Бодова: 4 

Уџбеник за предуниверзитетски ниво образовања (члан 21, став 15)  
1. Чича, Ђ. (2016). Програмирање нумерички управљаних машина алатки. Бања 

Лука: Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет, ISBN 978-99938-39-
59-0 

Бодова: 3 

Менторство кандидата за завршни рада првог циклуса (члан 21, став 18)  
1. Станковић, У. (2016). Развој CNC управљачког система отворене 

архитектуре заснованог на PC платформи. Завршни рад првог циклуса. Бања 
Лука: Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет. 

Бодова: 1 

2. Јавор, Б. (2016). Програмирање CNC машина алатки примјеном CAM система 
SolidCAM. Завршни рад првог циклуса. Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, 
Машински факултет. 

Бодова: 1 

3. Иваштанин, А. (2017). Програмирање петоосне обраде примјеном CAM 
система. Завршни рад првог циклуса. Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, 
Машински факултет. 

Бодова: 1 

4. Јосиповић, Н. (2017). Пројектовање технологије израде блока вентила пресе 
за угаоно савијање лима примјеном CAM система. Завршни рад првог циклуса. 
Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет. 

Бодова: 1 

5. Даниловић, Д. (2019). Испитивање тачности троосног обрадног центра 
HURCO VMX 42 HSi. Завршни рад првог циклуса. Бања Лука: Универзитет у 
Бањој Луци, Машински факултет. 

Бодова: 1 

6. Гвозденовић, Ј. (2019). Оптимизација потрошње електричне енергије машине 
алатке при чеоном глодању. Завршни рад првог циклуса. Бања Лука: 
Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет. 

Бодова: 1 

Квалитет образовне дјелатности на Универзитету (члан 25) 
Након избора у звање ванредног професора кандидат је ангажован на следећим 

предметима на Машинском факултету Универзитета у Бањој Луци: Обрадни 
системи за обраду резањем, Обрадни системи, Рачунаром интегрисана производња, 
Машине алатке, Флексибилни технолошки системи, NC програмирање и 
флексибилна аутоматизација и Програмирање нумеричких машина. 



Према доступним студентским анкетама проведеним на Машинском факултету, 
кандидат је оцењен следећим оценама:  
Обрадни системи (школска година 2017/2018): 4.48 
Обрадни системи за обраду резањем (школска година 2017/2018): 4.10  
(У обзир нису узете анкете у којима је учествовало мање од 5 студената). 

Бодова: 8 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 33 + 40 = 73 бода 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата прије последњег избора/реизбора 

Рад у зборнику радова са међународног скупа (члан 22, став 5) 
1. Globočki-Lakić, G., Sredanović, B., Čiča, Đ., Milutinović, A. (2012) Application 

of CAD/CAM systems for machining parts of aluminium profiles. 11th 
International scientific conference MMA – Advanced Production Technologies. 
Novi Sad, pp. 227-231, ISBN 978-86-7892-419-4 

Бодова: 0.75×3 = 2.25 

2. Borojević, S., Jovišević, V., Globočki-Lakić, G., Čiča, Đ., Sredanović, B., 
Radisavljević, M. (2011) Selection of variant for material flow type in conditions 
of group approach using the software system tecnomatix plant simulation. 10th 
International conference on accomplisments in Electrical and Mechanical 
Engineering and Information Technology – DEMI. Banja Luka, pp. 419-426, ISBN 
978-99938-39-36-1 

Бодова: 0.3×3 = 0.9 

Рад у зборнику радова са националног скупа (члан 22, став 6) 
1. Глобочки-Лакић, Г., Недић, Б., Дакић, П., Чича, Ђ. (2006). Развој модела за 

испитивање обрадивости тешкообрадивих материјала мјерењем триболошких 
карактеристика. IX Међународна научно-стручна конференција Флексибилне 
технологије – ММА. Нови Сад, стр. 63-64. ISBN 86-85211-96-4 

Бодова: 0.75×2 = 1.5 

2. Глобочки-Лакић, Г., Недић, Б., Дакић, П., Голубовић-Бугарски, В., Чича, Ђ. 
(2006). Комплексност проблема дефинисања обрадивости материјала. 31 
Савјетовање производног машинства. Крагујевац, стр. 57-64. ISBN 86-80581-
92-5 

Бодова: 0.50×2 = 1 

3. Средановић, Б., Глобочки-Лакић, Чича, Ђ., Боројевић, С. (2010). 
Моделирање вретенастих глодала примјеном CAD/CAM система. 36. 
ЈУПИТЕР конференција. Београд, стр. 3.28-3.31.  

Бодова: 0.75×2 = 1.5 

4. Глобочки-Лакић, Г., Средановић, Б., Боројевић, С., Чича, Ђ., Јовишевић, В. 



(2012) Анализа обрадивости материјала помоћу апликативног рачунарског 
програма. 10. Међународна конференција – Одржавање и производни 
инжењеринг КОДИП. Будва, стр. 81-88, ISBN 978-9940-527-24-2 

Бодова: 0.5×2 = 1  

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
Стручни рад у часопису међународног значаја (члан 22, став 3) 

1. Božičković, Z., Marić, B., Dobraš, D., Lakić-Globočki, G., Čiča, Đ. (2015) Virtual 
modeling of assembly and working elements of horizontal hydraulic press. Annals 
of Faculty Engineering Hundeora - International Journal of Engineering. Vol. 
XIII(3), pp. 165-168, ISSN: 1584-2673 

У раду су презентовани резултати моделирања и структуралне анализе носеће структуре 
хидрауличне пресе. Будући да је тачан прорачун носећих структура машина алатки са иоле 
сложенијим обликом изузетно захтеван, а у највећем броју случајева није ни могућ, то је 
статичка анализа проведена коришћењем софтверског пакета Inventor и његовог модула за 
анализу методом коначних елемената. Након анализе резултата у смислу провере 
дозвољених напона и деформација изведен је закључак да је предложени модел носеће 
структуре задовољавајући. 

Бодова: 0.50×4 = 2 
Реализован национални стручни пројекат у својству руководиоца пројекта 
(члан 22, став 11) 

1. Пројекат: Обука из CNC програмирања, Стручни пројекат који се рализује на 
на Машинском факултету Универзитета у Бањој Луци, финансиран од стране 
полазнка обуке.  

Бодова: 3 
Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту 
(члан 22, став 12) 

1. Пројекат: Обука (стручно усавршавање) професора и наставника практичне 
наставе средњих школа на Машинском факултету у Бањој Луци.  

Бодова: 1 
2. Пројекат: Успостављање регионалног центра за образовање одраслих и 

обављање практичне наставе на радном мјесту за ученике у 
металопрерађивачком сектору у Бањој Луци, Градишци, Лакташима и 
Теслићу 2017.-2018.  

Бодова: 1 
3. Пројекат: Прилика плус – вјештине за посао.  

Бодова: 1 
4. Пројекат: Партнерство за одрживи трансфер знања локалног економског 

развоја.  
Бодова: 1 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 8.15 + 9 = 17.15 бодова 
 
 



Табеларни приказ укупне дјелатности кандидата 
Делатност кандидата Бодова пре избора Бодова после 

избора Укупно 

Научна 135.5 187.5 323 
Образовна 33 40 73 
Стручна 8.15 9 17.15 
Свеукупно бодова 413.15 

 
 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
На расписани Конкурс за избор наставника за ужу научну област Производно 

машинство пријавио се један кандидат, др Ђорђе Чича, ванредни професор 
Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци.  

Увидом у приложену конкурсну документацију Комисија је установила да је у 
поднесеној пријави кандидат доставио све неопходне документе предвиђене 
Конкурсом, а који доказују испуњавање свих потребних услова за избор у звање 
редовни професор према члану 77. Закона о високом образовању Републике Српске 
(Службени гласник Републике Српске, број 73/10), а у вези са одредбом из члана 
138 Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број 
67/20). 

Комисија за писање извештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање 
наставника – редовни професор из уже научне области Производно машинство, 
пошто је размотрила пријаву др Ђорђа Чиче, доноси следеће закључке и препоруке: 

(i) Кандидат има научни степен доктора наука из уже научне области 
Производно машинство за коју се бира. 

(ii) У звању ванредног професора за истоимену област провео је један изборни 
период. 

(iii) Након избора у претходно звање објавио је 24 научна рада, од чега 16 у 
часописима, међу којима је 7 индексирано у Web of Science - Science Citation 
Index Expanded бази.  

(iv) У протеклом изборном периоду објавио је два рецензирана универзитетска 
уџбеника, као и поглавље у монографији међународног значаја. 

(v) Након избора у звање ванредног професора кандидат има реализована два 
менторства за степен другог циклуса, те је учествовао и као члан у комисији 
за одбрану докторске дисертације. 

(vi) Кандидат има успешно остварену међународну сарадњу са другим 
универзитетима, која се првенствено огледа кроз значајан број објављених 
радова са колегама са Универзитета у Љубљани и Универзитета у Новом 
Саду, као и кроз учешће у међународним пројектима.  

(vii) Кандидат има вишегодишње искуство у настави на првом и другом циклусу 
студија, показује смисао за педагошки рад о чему сведоче анализа 
успешности студирања и резултати проведених студентских анкета. 

На основу напред наведених чињеница, Комисија једногласно констатује да 
кандидат др Ђорђе Чича, ванредни професор испуњава све услове предвиђене 
Законом о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике 






