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НАЗИВ ФАКУЛТЕТА 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА 

ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ  

(Свака рубрика мора бити попуњена.) 

 

I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ  

Орган који је именовао комисију: Наставно научно веће Факултета техничких наука 

Датум именовања комисије:    28.02.2019. 

Састав комисије:  

1. др Драган Спасић редовни 

професор 

Механика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад председник 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

2. др Момир Миков редовни 

професор 

Фармакологија, токсикологија и 

клиничка фармакологија 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Медицински факултет, Нови Сад члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

3. др Зоран Пријић редовни 

професор 

Микроелектроника 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Електронски факултет, Ниш члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

4. др Далибор Секулић доцент 

 

Електроника 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

5. др Горан Стојановић редовни 

професор 

Електроника 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 
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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
1. Име, име јдног родитеља, презиме: Сања, Предрага, Којић 

2. Датум рођења:   10.11.1985.   Место и држава рођења: Зрењанин, Србија 

 

II.1 основне студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет: 

факултет: 

студијски програм: 

звање: 

 

II.2 мастер или магистарске студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет:Универзитет у Новом Саду 

факултет:  Факултет техничких наука 

студијски програм: Енергетика, електроника и телекомуникације 

звање:   мастер инженњер електротехнике и рачунарства 

научна област: електроника - микрорачунарска електроника 

наслов завршног рада:“Реализација програмабилног контролер за избор активне топологије“ 

    

 

II.3 докторске  студије  

 
година уписа:      

универзитет:Универзитет у Новом Саду 

факултет:Факултет техничких наука 

студијски програм: Енергетика, електроника и телекомуникације 

број ЕСПБ до сада остварених:   просечна оцена током студија: 

 

  

   

2004 2010 8,57 

2010 

120 10.00 
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II.4 приказ научних и стручних радова  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1. 

Вукмировић Ј., Трипковић Ђ., Бајац Б., Којић С., Стојановић Г., Срдић 

В.: Comparison of barium titanate thin films prepared with inkjet printing 

and spin coating, Processing and Application of Ceramics, 2015, Vol. 9, pp. 

151-156, ISSN 1820-61311 

M22 

кратак опис садржине:  
У овом раду представљене су различите технике за депозицију баријум титаната (spin coating, 

канцеларијски Epson inkjet штампач и комерцијални Dimatix inkjet штампач). Пошто inkjet 

техника захтева специјалне реолошке особине мастила први део студије обрађује припрему 

мастила док се други део студије бави испитивањем и компарацијом структуралне 

карактеризације депонованих филмова. Мастила су синтетизована sol-gel методом. Мерени 

су следећи парамтери мастила: цискозност, величина честица и површински напон. 

Депоновани филмови испитани оптичким и скенирајућим микроскопом, XRD анализом и 

Рамановом спектроскопијом. Резултати приказују предности и мане ових различитих техинка 

депозиције. 

рад припада проблематици докторске дисертације                             ДЕЛИМИЧНО  

 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

2. 

Којић С., Ајкало С., Гужвица М., Васиљевић Д., Радовановић М., 

Стојановић Г.: A Counter of Number of Products on the Shelf – Influences 

on Capacitance of Interdigitated Capacitor with Application in Intelligent 

Packaging, Informacije MIDEM - Journal of microelectronics, electronic 

components and materials, 2014, Vol. 44, No 4, pp. 321-329, ISSN 0352-

9045, UDK: 621.3:(53+54+621+66) 

M23 

кратак опис садржине:  

Доступност производа на полици у продавници веома је важан аспект за обезбеђивање 

задовољног купца.Уместо физичког контролисања стања на рафовима овај рад демонстрира 

прототип бројача тачног броја производа на полици. Комплетна тест платформа направљена 

је од плексигласа. Предложени принцип заснива се на интердигиталним кондензаторима 

направљеним у inkjet технологији, где је један сет електрода постављен на платформи а други 

на самом производу. Када су сви производи на полици капацитивност је максимална. 

Узимањем производа са полице капацитивност се смањује. Направљено је и комплетно 

хардверско решење за трансфер капацитивности у број производа на полици који се исписује 

на дисплеју и оглашава се порука упозорења, ако је потребно. Предложено решење омогућије 

рану детекцију малог броја производа на полици и благовремено допуњавање. 

Овај рад изучава перформанце интердигиталних кондензатора štampanih inkjet технологијом 

на флексибилној подлози. Фокус истраживања је на испитивању различитих фактора (броју 

кондензатора везаних у паралели, тачности позиционирања електрода кондензатора, 

фреквенцијски опсег, и сл.) на капацитивност структуре. 

рад припада проблематици докторске дисертације:                                  ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

3. 

Којић С., Ајкало С., Гужвица М., Васиљевић Д., Радовановић М., 

Стојановић Г.: Influence of the position of the electrodes on capacitance of 

interdigitated capacitor fabricated on flexible foil, 9. INDEL, Banja Luka, 1-

3 Novembar, 2012, pp. 308-312, ISBN 987-99955-46-14-4 

M33 

file:///D:/08_Doktorske%20studije/PhD/Podobnost/prikaz%20radova.doc
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кратак опис садржине:  
Последњих година штампана електроника на флексибилним подлогама представља нови 

приступ у електроници. Овај рад изучава перформансе интердигиталних кондензатора 

штампаних у inkjet технологији на флексибилној подлози. Фокус рада је у испитивању 

различитих фактора (број кондензатора везаних у паралелу, број „прстију“ у једном 

кондензаотру, тачност позиције мешу електродама кондензаотра) на капацитивност 

структуре. Главни резултат представља утицај прецизности позиције електрода на промену 

капацитивности. Развијена је тест платформа која користи овај принцип за демонстрацију 

ефикасности решења за проблем „празне полице“. 

рад припада проблематици докторске дисертације:                                             НЕ            

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

4. 

Жлебич Ч., Кисић М., Блаж Н., Менићанин А., Живанов Љ., Дамњановић 

М., Којић С.: Ink-jet printed strain sensor on polyimide substrate, 36. 

International Spring Seminar on Electronics Technology, Alba Iulia, 8-12 

Maj, 2013, pp. 409-414 

M33 

кратак опис садржине:  
Овај рад представља метод за мерење истезања на узорцима флексибилних сензора истезања. 

Сензор је направљен у inkjet штампаној електроници, са сребрним мастилом на полиимидној 

подлози. Такав сензор обезбеђује комбинацију електричне проводности и механичке 

флексибилности. Када се сила примени на греду носача три различита мерача истезања 

коришћена су да мере истезање греде. Мерачи су фиксирани за крај греде са горње стране. За 

мерење истезања коришћен је инструмент Source Meter Keithley 2410. Овај рад упоређује 

теоријске, технолошке и експерименталне аспекте дизајна, реализације и валидације 

отпорничких сензора који су флексибилни, савитљиви и растегљиви. 

рад припада проблематици докторске дисертације:                                        ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

5. 

Васиљевић Д., Којић С., Пиваш Б., Медић Д., Тадић А., Мирковић С., 

Радовановић М.: Cost-effective interdigitated capacitive sensors for efficient 

bacteria detection, 15. Infoteh-Jahorina, Jahorina, 16-18 Mart, 2016, pp. 11-

14, ISBN 978-99955-763-9-4 

M33 

кратак опис садржине:  
Овај рад представља дизајн, фабрикацију и карактеризацију неинвазивних капацитивних 

сензора за оралну детекцију бактерија. Представљени сензор је фабрикован у PCB (Printed 

Circuit Board) технологији и састоји се од пара индердигиталних електрода. Мерна поставка 

за тестирање и карактеризацију развијена је у лабораторијским условима. Рад представја 

карактеристике сензора – капацитивност у функцији фреквенције за различите растворе 

бактерија и различите димензије сензора. Добијени резултати представљају различите 

резонантне фреквенције за сваку врсту бактерија које се могу користити за њихову детекцију. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

6. 

Трипковић Ђ., Вукмировић Ј., Бајац Б., Којић С., Мојић Б., Стојановић 

Г., Срдић В.: Characterization of BaTiO3 films fabricated by ink-jet printing 

process, 10. Students’ Meeting, Processing and Application of Ceramics, Novi 

Sad, 6-9 Novembar, 2013, pp. 43-43 

M34 

кратак опис садржине:  
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Inkjet штампана представља нову технику фабрикације керамичких дебелих филмова, који 

имају широку примену у микроелектроници. Ова техника је погодна за брзо и прецизно 

штампање комплексних форми и потенцијално нуди јефтину фабрикацију. Перформансе 

финалног производа зависе од особина мастила стога, један од цољева овог истраживања био 

је да се припреме различита мастила на баријум титаната (𝐵𝑎𝑇𝑖𝑂3) погодна за inkjet штампу. 

Мерена је вискозност, величина честица и површински напон новоформираних мастила. Та 

мастила су одштампана су на претходно очишћеном стаклу и силицијуму коришћењем 

комерцијалног inkjet штампача. 

рад припада проблематици докторске дисертације:                                   ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

7. 

Дубоург Г., Којић С., Матовић Ј., Црнојевић-Бенгин В.: Rapid fabrication 

of paper-based MEMS strain sensor using a laser micromachining process, 

12. Micro and Nano Engineering, Hague, 2015 

M34 

кратак опис садржине:  

Микроелектромеханички системи (MEMS) базирани на структурама микроносача показују 

велики потенцијал за сензорске апликације као сензори истезања због њихове мале величине 

и ниске потрошње енергије. У овом раду развијен је јефтин MEMS сензор истезања. Сензор 

се састоји од папирног микроносача, графенског пиезоотпорника и сребрних контактних 

педова. 

Осетљивост пиезоотпорника тестирана је електромеханички применом силе кроз 

наноиндентацију (G200 Agilent Technology) на врх микроносача док се паралелно мери 

промена отпорности (Hewlett Packard 3457A). Довољна осетљивост оваквог сензора и 

могућност да се фабрикује без чисте собе чине га обећавајућим кандидатом за развој 

јефтиних, еколошких сензорских уређаја. 

рад припада проблематици докторске дисертације:                                     ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

8. 

Вукмировић Ј., Трипковић Ђ., Бајац Б., Којић С., Стојановић Г., Срдић 

В.: Fabrication of BaTiO3 thin films by inkjet printing, 11. Students’ Meeting, 

Novi Sad, 21-24 Oktobar, 2015, pp. 128-128 

M34 

кратак опис садржине:  
Баријум титанат у форми танког филма један је од најиспитиванијих фероелектричних 

материјала за микроелектричне апликације. У овом истраживању 𝐵𝑎𝑇𝑖𝑂3 филмови 

припремљени су inkjet штампом (Dimatix DMP 3000 и Epson XP-202 штампач). Inkjet штампа 

је једна од најпопуларнијих техника штампе за наношење танких филмова. Микроструктура 

добијених филмова испитивана је скенирајућим електронским микроскопом (SEM), атoмском 

микроскопијом (AFM), дифракцијом X-зрака и Рамановом спектроскопијом. Додатно, 𝐵𝑎𝑇𝑖𝑂3 

филмови припремљени су методом spin coating-a. Испитиване су предности и мане техника 

депозиције у производњи sol-gel баријум титанатских филмова. 

рад припада проблематици докторске дисертације:                                  ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

9. 

Станојев Ј., Вукмировић Ј., Бајац Б., Којић С., Блаж Н., Стојановић Г., 

Живанов Љ., Срдић В.: Investigation of dielectric properties of barium 

strontium titanate (BST) thin films for potential application in tunable 

microwave devices, 15. Electroceramics, Limoges, 27-29 Jun, 2016 

M34 

кратак опис садржине:  
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У последњих 20 година изучавани су материјали за тунабилне микроталасне уређаје. Највише 

пажње се посвећује фероелектричним материјалима, посебно фероелектричним филмовима. 

Најзначајније предности фероелектричних филмова за микроталасне уређаје су тунабилност 

која не зависи од фреквенције, велике брзине подешавања, мали губици, мали струјни губици 

и контрола снаге једносмерном струјом. Овакви системи се најчешће процесирају у форми 

фероелектричних променљивих кондензатора, варактора. Фероелектрични варактори се могу 

припојити фазним измењивачима, микроталасним тунабилним свичевима, филтерима, 

резонаторима и другим микроталасним уређајима. То су променљиви кондензатори који раде 

у 𝐺𝐻𝑧 опсегу. Баријум стронцијум титанат (𝐵𝑆𝑇) је карактеристичан фероелектрични 

материјал који се истражује у овом пољу, због тога што постоји могућност промене његове 

пермитивности применом електричног поља. Доказано је да је 𝐵𝑆𝑇 материјал са малим 

диелектричним губицима на микроталасним фреквенцијама и значајном тунабилношћу при 

релатвно малим пољима једносмерне струје. 

Метал-изолатор-метал варактори су процесирани тако што је 𝐵𝑆𝑇 био изолаторски слој 

(диелектрик). Варактори су направљени у геометрији паралелних плоча. 𝐵𝑆𝑇 танки филмови 

су добијени техником депоновања из раствора. Расвтвори су депоновани спин процесом на 

силицијумске супстрате, са проводним слојем платине од горе (комерцијални платински 

супстрати). На крају, филмови су термички третирани на 750 𝐶0 . Два система су испитивана: 

𝐵𝑎0,7𝑆𝑟0,3𝑇𝑖𝑂3 и 𝐵𝑎0,6𝑆𝑟0,4𝑇𝑖𝑂3. Дебљина филмова је била око 300 𝑛𝑚. Инкџет техника је 

коришћена за депоновање горње електроде. Филмови су структурно карактерисани помоћу 

рендгеноструктурне анализе, Раман анализе, 𝑆𝐸𝑀-а и 𝑇𝐸𝑀-а. Релативна пермитивност и 

диелектрични губици су мерени на фреквенцијама до 1 𝑀𝐻𝑧. Тунабилност је испитивана на 

микроталасним фреквенцијама. 

рад припада проблематици докторске дисертације:                               ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

10. 

Радовановић М., Којић С., Васиљевић Д., Самарџић Н., Креспо Ф., 

Каргоу С., Велве Каскиљас Г., Кирасатитсин С., Стојановић Г.: 

Performances comparison of microfludic passive mixer fabricated in low-cost 

and PDMS technologies, 8th PSU-UNS International Conference on 

Engineering and Technology (ICET-2017), Novi Sad, Serbia, June 8-10, 

2017, paper No. T1-1.2, pp. 1-4 

M34 

кратак опис садржине:  
Овај рад презентује компарацију карактеристика микрофлуидног миксера направљеног у две 

различите технологије. Први миксер је направљен у јефтиној 𝑃𝑉𝐶 технологији, ламинирањем 

филмова а други у софистициранијој 𝑃𝐷𝑀𝑆 технологији. Објашњене су процедуре 

производње чипова и коришћени експериментална поставка. Упоређиван је квалитет 

фабрикације полукружних облика у структури миксера зарад провере: да ли 𝑃𝑉𝐶 технологија 

може бити коришжена у микрофлуидним чиповима са оваквим структурама за прављење 

јефтиних микрофлуидних уређаја за примене мешања. 

рад припада проблематици докторске дисертације:                                          ДA  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

11. 

Којић С., Стојановић Г., Васиљевић Д., Самарџић Н.: Могућности ink-

jet штампане електронике, International Scientific Conference: Metrology 

and Quality in Production Engineering and Environmental Protection - 

ETIKUM, Novi Sad, 12-13 Jun, 2013, pp. 35-38, ISBN 978-86-7892-512-2 

M61 

кратак опис садржине:  

Inkjet штампа у електроници је област великих очекивања. Развијање нових мастила и 

подлога за штампу сваким даном проширују могућности дизајна и примене ове технологије. 
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Данас, постоји неколико inkjet штампача прилагођених штампању електронике. У овом раду 

приказане су могућности једног од њих (FUJIFILM Dimatix DMP-3000), као и пазличити 

прототипови који су развијени помоћу овог штампача. 

рад припада проблематици докторске дисертације:                   НЕ            

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

12. 

Којић С., Беднар Н., Васиљевић Д., Радовановић М., Самарџић Н.: 

Мерење и контрола материјала у нанотехнологијама, 1. International 

Scientific Conference: Metrology and Quality in Production Engineering and 

Environmental Protection" - ETIKUM, Novi Sad, 12-13 Jun, 2013, pp. 27-

30, ISBN 978-86-7892-512-2 

M63 

кратак опис садржине:  

Нагли развој нових материјала у области наноматеријала створио је значајне потребе 

контроле и мерења тих материјала. Због чудесних особина које материјали имају на 

наноскали потреба за њиховом производњом постаје све већа. Значај квалитетних мерења 

особина наноматеријала помаже у разумевању и објашњавању тих особина, њихових модова 

понашања, проширује област тренутне примене и отвара нове области. 

рад припада проблематици докторске дисертације:                                    ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

13. 

Пушкар Т., Васиљевић Д., Шокац М., Радовановић М., Пиваш Б., Којић 

С., Мирковић С.: Анализа могућности за унапређење и развој 

савремених дијагностичких метода за детекцију оклузалних 

оптерећења, 10. International Scientific Conference ETIKUM, Novi Sad, 

23-25 Jun, 2016, pp. 65-68, ISBN 978-86-7892-826-0 

M63 

кратак опис садржине:  

Развој савремене стоматологије је у значајној мери повезан са имплементацијом напредних 

техничко-технолошких решења. Један од актуелнијих проблема у области стоматолошке 

науке и струке је потреба да се оклузални контакти између зуба, као и између зуба и зубних 

надокнада тачно одреде и забележе, а посебно да се измери интензитет оптерећења. 

Захваљујући развоју у области 3Д дигитализације, савремена стоматологија је оријентисана 

на примену 3Д виртуелних модела. Са друге стране, развој флексибилних сензора за 

детекцију силе, који обједињују захтеве са стоматолошког аспекта и анализе добијене помоћу 

3Д виртуелних модела, представља значајан корак ка унапређењу израде зубних надокнада. 

У раду је представљена идеја за унапређење и развој савремених дијагностичких метода за 

детекцију оклузалних оптерећења, на бази примене виртуелних 3Д модела и сензора за 

детекцију силе. 

рад припада проблематици докторске дисертације:                       НЕ            

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

14. 

Васиљевић Д., Којић С., Медић Д., Пиваш Б., Тадић А., Мирковић С., 

Радовановић М.: Cost-effective interdigitated capacitive sensor for 

measurement of staphylococcus aureus concentration in saline, 10. 

International Scientific Conference ETIKUM, Novi Sad, 23-25 Jun, 2016, pp. 

109-112, ISBN 978-86-7892- 826-0 

M63 

кратак опис садржине:  
У овом раду описан је дизајн, фабрикација и карактеризација неинвазивних капацитивних 

сензора за мерење различитих концентрација staphylococcus aureus. Сензор је фабрикован у 

PCB технологији и састоји се од пара интердигиталних електрода. Поставка за мерење и 
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тестирање за карактеризацију развијен је у лабораторијским условима. У раду је 

представљена следећа карактеризација сензора – капацитивност у функцији фреквенције за 

различите концентрације стапхyлоцоццус ауреус. Резултати демонстрирају различите 

резонантне фреквенције за различите концентрације бактерија у пљувачци. 

рад припада проблематици докторске дисертације:                                ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

15. 

Којић (Булић) С., Зељковић С., Челановић Н.: Моделовање процесора за 

избор топологије система енергетске електронике, 54. ETRAN - 

Конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, 

аутоматику и нуклеарну технику, Доњи Милановац: 54. 

КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЕТРАН-а, 7-11 Јун, 2010, pp. 68-68 

M64 

кратак опис садржине:  

У овом раду представљен је симулатор електромоторног погона у реалном времену (Real 

Time Digital Simulator - RTDS) заснованог на технологији секвенцијалних програмаблиних 

мрежа (Field Programmable Gate Array - FPGA). Акценат је дат на специјализованом 

процесору са функцијом избора активне топологије, његовој спецификацији, као и на 

конструкцији садржаја програмске меморије оваквог процесора. То је илустровано на једном 

примеру програма за избор активне топологије кола за RTDS за који су дати резултати 

симулације. 

рад припада проблематици докторске дисертације:                                    ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

16. 

Радовановић М., Васиљевић Д., Којић С., Тадић А., Пиваш Б., Медић Д., 

Мирковић С.: Одређивање типа бактерија у физиолошком раствору 

коришћењем интердигиталног капацитивног сензора, 2016 

M85 

кратак опис садржине:  
Систем за одређивање типа бактерија у физиолошком раствору састоји се од: 

интердигиталног капцитивног сензора (IDC) и инструмента Impedance Analyzer. IDC 

сензор је произведен у PCB (Printed Circuit Board) технологији, и састоји се од два пара 

учешљаних електрода. Сензор се поставља у тест узорак који се налази у епрувети, 

присуство одређеног типа бактерија одређује на основу промене капацитивности IDC 

сензора. Као материjал за тестирање коришћени су хумани изолати Enterococcus, 

Streptococcus agalactiae, Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebisella pneumoniae i Candida albicans. За мерења се 

користи инструмент RF Impedance Analyzer HP-4194A. 
рад припада проблематици докторске дисертације:                                      ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

17. 

Којић С., Ајкало С., Стојановић Г., Гужвица М., Васиљевић Д., 

Радовановић М.: Метод и систем за сензорски подржано 

интелигентно праћење стања објекта на полици, Београд, Гласник 

интелектуалне својине, 2014, str. 18-19, ISBN 2217-9143 

M92 

кратак опис садржине:  
Основна идеја за детекцију броја производа на рафу заснива се на промени капацитивности 

интердигиталног кондензатора коме је један сет електрода („прстију“) постављен на тест 

платформу, а други на кутију (амбалажу самог производа). 

Када се производ постави на платформу (полицу), формира се чешљасти кондензатор. Пошто 

су кондензатори повезани у паралелу додавањем новог производа на полицу, повећава се 
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укупна капацитивност. Обрнуто, када се неки производ уклони са полице, еквивалентна 

капацитивност структуре IDC-а се смањује. На основу опсега капацитивности, уз помоћ 

софтвера у микроконтролеру приказује се на дисплеју – тачан број производа који се 

тренутно налази на рафу у маркету. У првој реализацији се користило комерцијално сребрно 

мастило (ink) за штампање inkjet технологијом (коришћењем Dimatix DMP-3000 

расположивог принтера). У следећој фази планирано је да штампање електрода директно на 

амбалажи буде помоћу бакра који је нешто економски исплативији (коришћењем савремене 

PusleForge 3200 машине). Предложена структура интердигиталног кондензатора може се 

лако прилагодити (скалирати) кутијама разних величина и димензија у зависности од типа 

производа (на пример, козметичка индустрија, медицина итд.). 
рад припада проблематици докторске дисертације:                                        ДЕЛИМИЧНО  
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III ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА 

 

III.1 услови дефинисани за кандидата студијским програмом: 

На основу члана 87. став 10, Закона о високом образовању (Службени гласник Републике 

Србије бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и чланова 149-156. 

Статута Факултета техничких наука и чланова 21. и 22. Правилника о упису, студирању 

на докторским академским студијама и стицању звања доктора наука, односно доктора 

уметности, право да пријави тему докторске дисертације стиче студент који је положио 

све испите одређене студијским програмом са просечном оценом већом од 8,00 и који је 

положио квалификациони испит. 

 

III.2 Да ли кандидат испуњава услове?    ДA 

Образложење: Кандидат је положио све испите предвиђене студијским програмом 

Енергетика, електроника и телекомуникације, са просечном оценом 10,00. Кандидат је 

аутор или коаутор 2 рада са СЦИ листе (1 рад категорије М22 и 1 рад категорије М23), 8 

радa на међународним конференцијама (4 радa категорије М33 и 5 радовa категорије 

М34), 5 радова на домаћим конференцијама (1 рад категорије M61, 3 радa категорије М63 

и 1 рад категорије М64), 1 техничког решења (М85) и 1 патента (М92). Кандидат је 

положио квалификациони испит предвиђен програмом докторских студија. 

 

 

IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  

 

IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 

 

Биографија ментора (до 500 каракетра): 

 Др Горан Стојановић је редовни професор на Факултету техничких наука, 

Универзитета у Новом Саду (ФТН-УНС). Основне студије завршио је 1996. године, 

магистарске студије 2003. године, а докторску тезу је одбранио 2005. (све на ФТН-УНС). 

 Aутор и коаутор 180 научних радова, од којих је 55 у међународним часописима 

са импакт фактором. Др Горан Стојановић је аутор књига “Материјали у 

електротехници”, ISBN: 978-86-7892-073-8, (2007) и “Наноелектроника и примена 

наноматеријала”, ISBN: 978-86-7892-408-8, (2012). Рецензент је угледних међународних 

часописа из области микроелектронике. 

 

Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1. 

Stojanović G., Kitić G., Savić S., Crnojević-Bengin V.:  Electrical 

Characterization of Nickel Manganite Powders in High-Frequency Range, 

Journal of Alloys and Compounds, 2013, Vol. 554, pp. 264-270, ISSN 

0925-8388 

M21a 

2. 

Cvejin K., Sliwa  M., Manjakkal  L., Kulawik   J., Stojanović G., 

Szwagierczak   D.:  Impedancemetric NO sensor based on YSZ/perovskite 

neodymium cobaltite operating at high temperatures , Sensors and Actuators 

B: Chemical, 2016, Vol. 228, pp. 612-624, ISSN 0925-4005 

M21a 

3. 

Milanović M., Stojanović G., Nikolić Lj., Radovanović M., Škorić B., 

Miletić A.:  Electrical and structural characterisation of nanostructured 

titania coatings deposited on interdigitated electrode system, Materials 

Chemistry and Physics, 2011, Vol. 130, No 1-2, pp. 769-774, ISSN 0254-

0584 

М21 
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4. 

Savić S., Mančič L., Mančić L., Vojisavljević K., Stojanović G., Branković 

Z., Aleksić O., Branković G.: Microstructural and electrical changes in 

nickel manganite powder induced by mechanical activation, Materials 

Research Bulletin, 2011, Vol. 46, No 7, pp. 1065-1071, ISSN 0025-5408, 

UDK: 10.1016/j.materresbull.2011.03.008 

М21 

5. 

Stojanović G., Mandić V., Ćurčić M., Vasiljević D., Kisić M., Radosavljević 

N.:  Combining rapid prototyping techniques in mechanical engineering and 

electronics for realization of a variable capacitor, Rapid Prototyping 

Journal, 2014, Vol. 20, No 2, pp. 115-120, ISSN 1355-2546 

М21 

6. 

Samardžić N., Mionić M., Dakić B., Hofmann H., Dautović S., Stojanović 

G.:  Analysis of Quantized Electrical Characteristics of Microscale TiO2 

Ink-jet Printed Memristor, IEEE Transactions on Electron Devices, 2015, 

ISSN 0018-9383 

М21 

7. 

Tripković Đ., Vukmirović J., Bajac B., Samardžić N., Đurđić E., Stojanović 

G., Srdić V.:  Inkjet patterning of in situ sol–gel derived barium titanate thin 

films, Ceramics International, 2016, Vol. 42, pp. 1840-1846, ISSN 0272-

8842 

М21 

8. 

Stojanović G., Damnjanović M., Živanov Lj.:  Temperature dependence of 

electrical parameters of SMD ferrite components for EMI suppression, 

Microelectronics Reliability, 2008, Vol. 48, No 7, pp. 1027-1032, ISSN 

0026-2714 

М22 

9. 

Đurić S., Stojanović G., Damnjanović M., Radovanović M., Laboure E.:  

Design, Modeling, and Analysis of a Compact Planar Transformer, IEEE 

Transactions on Magnetics, 2012, Vol. 48, No 11, pp. 4135-4138, ISSN 

0018-9464 

М22 

10. 

Kojić S., Ajkalo S., Gužvica M., Vasiljević D., Radovanović M., Stojanović 

G.:  A Counter of Number of Products on the Shelf – Influences on 

Capacitance of Interdigitated Capacitor with Application in Intelligent 

Packaging, Informacije MIDEM - Journal of microelectronics, electronic 

components and materials, 2014, Vol. 44, No 4, pp. 321-329, ISSN 0352-

9045 

М23 

 

 

IV.1 услови дефинисани за ментора у области којој припада докторска дисерација: 

На основу Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Србије бр.  

76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статута Факултета техничких 

наука и Правила докторских академских студија Унивезитета у Новом Саду, ментор може 

да буде наставник датог студијског програма, који поред услова дефинисаних 

стандардима за акредитацију има барем пет радова публикованих у рецензираним 

међународним часописима са СЦИ листе објављених у последњих 10 година. 

 

IV.2 Да ли ментор испуњава услове?     ДА 

Образложење: Др Горан Стојановић изводи наставу на предметима на докторским 

академским студијама акредитованог студијског програма Енергетика, електроника и 

телекомуникације. У последњих 10 година, објавиo је преко 40 научних радова у 

међународним часописима са СЦИ листе категорије М21, М22 и М23.  

 

Професор Горан Стојановић испуњава прописане услове и подобан је за ментора при 

изради докторске дисертације кандидата Сање Којић 
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V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 

 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

СРБ: Реализација и тестирање микрофлуидних чипова за примене у биомедицини 

ENG: Design, Fabrication and Testing of Microfluidic Chips for Biomedical Applications 

 

 

Наслов тезе је подобан?     ДА 

 

V.2 предмета (проблема) истраживања 

Предмет истраживања дисертације је пројектовање, фабрикација и карактеризација 

микрофлуидних чипова у израђених у различитим технологијама (PDMS, PVC, 3D printing) за 

потребе биомедицини. У овом контексту, под микрофлуидним чипом подразумева се сет 

микроканала и/или комора који су ецовани или утиснути у материјал, као што је стакло, 

силицијум или полимер, најчешће полидиметилсилоксин (PDMS). Микроканали су повезани у 

чипу, тако да врше одређену функцију попут мешања, филтрирања, сортирања и контроле 

биохемијског окружења. Веза са макро околином је остварена прављењем отвора у чипу, које 

представљају улазе и излазе. Течност се у чип може убризгати активно или пасивно. У случају 

активног уноса течности у чип, користе се спољашњи уређаји за контролу притиска и пумпе. 

Пасивни унос течности се врши хидростатичким притиском. Примена микрофлуидних уређаја у 

биомедицини са акцентом на персонализацију прецизног дозирања и прецизног генерисања 

капљица једна је од најактуелнијих тема данашњице. Код прецизног дозирања једну од важнијих 

улога игра микро мешач односно микромиксер, јер од његове прецизности зависи прецизност и 

агилност читавог система. 

 

Предмет истраживања је подобан?    ДА   

 

V.3 познавања проблематике на основу изабране литературе са списком литературе 

Микрофлуидика је мултидисциплинарна област која представља пресек инжењерства, физике, 

хемије, биохемије, нанотехнологије, биотехнологије и биомедицине [1-6]. 

Развој микрофлуидике настоји да направи револуцију у медицини и молекуларној и хемијској 

биологији. Последњих неколико година велики број истраживања у медицини је окренут ка 

персонализовању третмана пацијента. Микрофлуидика игра значајну улогу у овим 

истраживањима. ДНК анализе, анализе протеина и ензима и анализе појединачних ћелија 

представљају моћан алат за дијагностику. Прецизна контрола кретања и мешања микрофлуида 

омогућава лакшу и прецизнију персонализовану испоруку лекa [7-10]. 

Уређај који интегрише неколико анализа на један чип, које се врше у лабораторијама се назива 

Lab-on-chip [6-12]. Анализе које спроводи Лаб-он-цхип су усмерене на дијагностику у медицини 

и ДНК анализе. Ређе се користи за реакције и синтезу елемената у хемији. Огромна предност је 

минијатуризација и паралелизација. Вршење горе наведених анализа захтева опремљене 

лабараторије, која заузимају и по неколико просторија. Насупрот томе Lab-on-chip може да стане 

на длан. Овај чип се састоји од милиона микроканала, интегрисаних пумпи, вентила и електрода. 

Правац у ком иду истраживања и развој овог уређаја је да се омогући на хиљаде биохемијских 

анализа из само једне капи крви [13-26]. ДНК анализе се заснивају на полимеризованој ланчаној 

реакцији (PCR) која захтева брзе температурне промене. Тренутне могућности уређаја су 

анализирање ДНК хиљаду пута брже него класичним методама. Поред анализа ДНК, постоје 

чипови који анализирају вирусе и бактерије.  

Међусобна интеракција малог броја ћелија може се анализирати под микроскопом, након што се 

оне обоје у микроканалу. У овом случају меша се флуид са бојом који се ламинарним током 

преноси преко ћелија.  

Појединачне ћелије могу бити изоловане и манипулисане у микрофлуидном систему. 

Специфични микрофлуидни системи који могу да генеришу капљице, које енкапсулирају ћелије, 

су потребни у овом случају. Они најчешће раде на принципу Т-споја или фокусираног тока. 
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У случају Т споја, кроз шири канал континуално тече вода, док се кроз ужи канал који је под 

правим углом у односу на канал, периодично пушта уље у канал. Величина и облик капљица 

зависи од периоде пуштања уља у канал и од ширине канала. 

У случају генерисања капљица фокусираним током имамо два континуална тока флуида који су 

под правим углом у односу на централни канал кроз који се доводи периодично други флуид.  

 Литература и друга грађа која ће се користити: 

[1] Chiu, D.T., et al., Small but perfectly formed? Successes, challenges, and opportunities for 

microfluidics in the chemical and biological sciences. Chem, 2017. 2(2): p. 201-223. 

[2] Gashti, M.P., et al., A microfluidic platform with pH imaging for chemical and hydrodynamic 

stimulation of intact oral biofilms. Lab on a Chip, 2016. 16(8): p. 1412-1419. 

[3] Bhattacharjee, N., et al., The upcoming 3D-printing revolution in microfluidics. Lab on a Chip, 

2016. 16(10): p. 1720-1742. 

[4] Riahi, R., et al., Microfluidics for advanced drug delivery systems. Current Opinion in 

Chemical Engineering, 2015. 7: p. 101-112. 

[5] Jung, H., M.-S. Chun, and M.-S. Chang, Sorting of human mesenchymal stem cells by applying 

optimally designed microfluidic chip filtration. Analyst, 2015. 140(4): p. 1265-1274. 

[6] Temiz, Y., et al., Lab-on-a-chip devices: How to close and plug the lab? Microelectronic 

Engineering, 2015. 132: p. 156-175. 

[7] Bhise, N.S., et al., Organ-on-a-chip platforms for studying drug delivery systems. Journal of 

Controlled Release, 2014. 190: p. 82-93. 

[8] Huh, D., et al., Microfabrication of human organs-on-chips. Nat. Protocols, 2013. 8(11): p. 

2135-2157. 

[9] Selimović, Š., M.R. Dokmeci, and A. Khademhosseini, Organs-on-a-chip for drug discovery. 

Current Opinion in Pharmacology, 2013. 13(5): p. 829-833. 

[10] Ghaemmaghami, A.M., et al., Biomimetic tissues on a chip for drug discovery. Drug Discovery 

Today, 2012. 17(3-4): p. 173-181. 

[11] Foudeh, A.M., et al., Microfluidic designs and techniques using lab-on-a-chip devices for 

pathogen detection for point-of-care diagnostics. Lab on a Chip, 2012. 12(18): p. 3249-3266. 

[12] Yeo, L.Y., et al., Microfluidic devices for bioapplications. small, 2011. 7(1): p. 12-48. 

[13] Inamdar, N.K. and J.T. Borenstein, Microfluidic cell culture models for tissue engineering. 

Current Opinion in Biotechnology, 2011. 22(5): p. 681-689. 

[14] Qin, D., Y. Xia, and G.M. Whitesides, Soft lithography for micro- and nanoscale patterning. 

Nat. Protocols, 2010. 5(3): p. 491-502. 

[15] Wlodkowic, D. and J.M. Cooper, Tumors on chips: oncology meets microfluidics. Current 

Opinion in Chemical Biology, 2010. 14(5): p. 556-567. 

[16] Gould, P., Microfluidics realizes potential. Materials Today, 2004. 7(7–8): p. 48-52. 

[17] Nguyen, N.T. and S.T. Wereley, Fundamentals and Applications of Microfluidics. 2002: 

Artech House. 

[18] Radenovic, A., MICROFLUIDICS LAB ON CHIP. Advanced Bioengineering methods 

laboratory: p. 1-27. 

[19] Becker, H. and C. Gärtner, Microfluidics-Enabled Diagnostic Systems: Markets, Challenges, 

and Examples, in Microchip Diagnostics: Methods and Protocols, V. Taly, J.-L. Viovy, and S. 

Descroix, Editors. 2017, Springer New York: New York, NY. p. 3-21. 

[20] Walsh Iii, D.I., et al., Enabling Microfluidics: from Clean Rooms to Makerspaces. Trends in 

Biotechnology, 2017. 35(5): p. 383-392. 

[21] Jamaati, J., H. Niazmand, and M. Renksizbulut, Investigation of electrokinetic mixing in 3D 

non-homogenous microchannels. Journal of Computational & Applied Research in Mechanical 

Engineering (JCARME), 2013. 3(1): p. 41-52. 

[22] Suzuki, H. and C.-M. Ho. A magnetic force driven chaotic micro-mixer. in Micro Electro 

Mechanical Systems, 2002. The Fifteenth IEEE International Conference on. 2002. IEEE. 

[23] Das, S.S., et al., Computational analysis for mixing of fluids flowing through microchannels 

of different geometries. 2014, AIMTDR. 

[24] Yakhshi-Tafti, E., H.J. Cho, and R. Kumar, Diffusive mixing through velocity profile variation 

in microchannels. Experiments in fluids, 2011. 50(3): p. 535-545. 
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[25] Sarma, P. and P. Patowari, Design and Analysis of Passive Y-Type Micromixers for Enhanced 

Mixing Performance for Biomedical and Microreactor Application. Journal of Advanced 

Manufacturing Systems, 2016. 15(03): p. 161-172. 

[26] Sayah, A. and M. Gijs, Simulation and Fabrication of a Three-dimensional Microfluidic Mixer 

in a Monolithic Glass Substrate. Procedia Engineering, 2015. 120: p. 229-232. 

 

Избор литературе је одговарајући?    ДА  

 

V.4 циљева истраживања 

Циљеви истраживања у оквиру докторске дисертације се могу класификовати на следећи начин: 

 Дефиниција проблема и транслација у област микрофлуидике 

 Одређивање експерименталних услова и потребне структуре микрофлуидног чипа за 

класе проблема прецизног дозирања и генерисања капљица 

 Дизајн структуре микрофлуидних чипова 

 Симулација дизајна и одабир најадекватнијих чипова за примену у биомедицини 

 Фабрикација чипова у различитим технологијама израде (PDMS и PVC) 

 Тестирање (спровођење и снимање експеримената) и карактеризација чипова 

 Обрада снимака, компарација са симулацијама и анализа резултата 

 Оптимизација чипова и екстерне контроле 

 Провера чипова на сличним проблемима из исте класе биомедицинских проблема 

 

Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА  

 

V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

У Србији никада није направљен ни један микрофлуидни чип. Већ фабрикација микрофлуидних 

чипова у различитим технологијама представља велики корак. Резултати који се очекују су 

функционални микрофлуидни чипови погодни за биомедицинске примене (чипови који раде са 

малим протоцима 5 μl/min - 10 μl/min), што ће се потврдити карактеризацијом. Потом следи 

дисеминација резултата и коначан резултат представљају публикације у међународним 

часописима са SCI листе. 

 

Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?      ДА  

 

V.6 план рада 

Фаза #1 Анализа проблема и испитивање услова за примену микрофлуидних чипова у 

биомедицини 

 Анализа проблема прецизног дозирања лека и генерације капљица 

 Одређивање дименизија у микрофлуидном чипу, одређивање: 

o саме димензије чипа  

o димензије канала у чипу 

o димензије пасивних компоненти (мешача, комора и сл.) 

o димензије активних компоненти (вентила , мешача и сл.) 

 Одређивање брзина протока (погодних за биомедицинска испитивања) у микрофлуидним 

чиповима 

 Одређивање количине флуида потребних за микробиолошке реакције 

 Одабир класа биомедицинских проблема за које ће бити дизајнирани чипови 

Фаза #2 Дизајн и симулација микрофлуидних уређаја 

 Дизајн облика и односа различитих димензија канала и других компоненти чипа (са 

акцентом на мешаче) тако да пружају могућност симулације класа биомедицинских 

проблема (са акцентом на прецизно дозирање и генерацију капљица) 

 Симулација дизајна у програмском пакету Комсол (COMSOL®) 

 Одабир дизајна са најбољим резутатима за фабрикацију 
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Фаза #3 Фабрикација микрофлуидних уређаја 

 Фабрикација одабраних микрофлуидних чипова за експерименте 

 Компарација и комбинација различитих техника за израду микрофлуидних чипова (са 

акцентом на мешаче) 

o PDMS – PolyDiMetylSiloxyne  

o 3D and laminated PVC - PolyEthylene Terephthalate 

 Одабир технологије са најбољим перформансама за задату класу проблема 

Фаза #4 Спровођење експеримената и оптимизација чипа 

 Постављање експеримента и окружења тако да симулирају биомедицинске изазове 

(прецизно дозирање, генерација капљица и сл.) 

 Извођење експеримената под одговарајућим условима (притисак, проток, температура, 

тип флуида и сл.) 

 Прикупљање и снимање резултата 

 Оптимизација екстерне контроле код чипова ради постизања квалитетнијих резултата 

 Оптимизација димензија чипова уколико оптимизација екстерне контроле не доноси 

довољно добре резултате за биомедицинску примену 

Фаза #5 Анализа резултата и извођење закључака 

 Обрада снимака и слика за екстракцију података (писање скрипти) 

 Компарација резултата добијених симулацијом и експериментално 

 Класификација и упоређивање добијених података 

 Извођење закључака о примени микрофлуидних уређаја за решавање класа проблема у 

биомедицини 

 

План рада  је одговарајући?    ДА  

 

 

V.7 метод и узорак истраживања 

Дисертација ће обухватити дизајн - CAD (енгл. computer-aided design) пројектовање, симулацију 

(у COMSOL® програмском пакету) и оптимизацију нових микрофлуидних структура, као и 

фабрикацију и мерење карактеристика фарбикованих чипова и анализу резултата мерења. 

Методе које ће бити коришћене у овој докторској дисертацији су следеће: 

1. Дизајн – CAD пројектовање микрофлуидних чипова 

2. Симулација 

3. Фабрикација микрофлуидних чипова – PDMS и PVC технологије 

4. Карактеризација 

Димензије пројектованих чипова биће изабране тако да буду у складу са теоријом микрофлуида, 

која каже дужина канала мора знатно да доминира у односу на димензије попречног пресека да 

би се у каналу успоставио стабилан ламинарни ток. Са друге стране постоји ограничење у 

могућности фабрикације и у погледу опреме за верификацију система. Микроскопи и камере који 

су на располагању биће коришћени за снимање оптичког дела спектра као и флуоресценције. 

Дизајнирани чипови биће пројектовани адекватно микроскопским увећањима. 

 

Метод и узорак су одговарајући?        ДА  

 

 

V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 

 Факултет техничких наука – Лабораторије катедре за електронику – Nanoindenter G200, 

Hall Efect Measurement System - HMS-3000, Impedance analyser,  

 ELVESYS – Innovation Center, Париз, Француска – OB1, MUX wire, quick valves, tubings 

and connections 

 

Услови за експериментали рад  су одговарајући?    ДА  

 

 



 16 
V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 

Подаци прикупљени током карактеризације потичу од више различитих чипова, чиме је 

потврђена њихова исправност. Обрада видео снимака ради се аутоматском скриптом, где се 

један део података са снимка користи за проверавање референтних вредности а други део као 

обрада резултата експеримента.  

Компарација резултата са симулираним вредностима представља верификацију експеримента. 

 

Предложене методе  су одговарајући?     ДА 
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VI ЗАКЉУЧАК 

 

кандидат је подобан         ДА                 

ментор је подобан         ДА                 

тема је подобна         ДА                

 

Образложење (до 500 карактера): 

 Комисија констатује да кандидат Сања Којић испуњава све услове за пријаву 

докторске дисертације. Објавила је 2 рада у часописима са SCI листе. 

 Проф. др Горан Стојановић је професор на акредитованом програму докторских 

академских студија, студијски програм Енергетика, електроника и телекомуникације. 

Публиковао је преко 40 радова у часописима са SCI листе у последњих 10 година. 

Комисија констатује подобност предложеног ментора.  

 У оквиру истраживања дизајниран је, фабрикован у PDMS и PVC технологиjи за 

израду микрофлуидних чипова, а затим и успешно карактерисани један пасивни мешач 

за потребе прецизног дозаирања лекова у медицини – што значи да је тема истраживања 

актуелна и иновативна. 

 На основу наведених чињеница комисија закључује да су кандидат, тема и 

ментор подобни. 

датум: 11.03.2019. 

Др Драган Спасић, редовни професор, 

ФТН, Нови Сад, председник комисије  
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