
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ          ОБРАЗАЦ – 4 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

 

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:   28.09.2017. 

Састав комисије:  

1. др Дамњановић Мирјана 

 

ред. професор Електроника 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад председник 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

2. др Рајс Владимир 

 

доцент Електроника 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

3. др Ковачевић Милан ванр. проф. Атомска, молекулска и оптичка 

физика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Природно-математички факултет, Крагујевац члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

4. др Бабковић Калман 

 

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 Дедијер Сандра доцент Графичко инжењерство и 

дизајн 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

6.  

Бајић Јован 

 

 

доцент 

 

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 једног родитеља, презиме:   Бранислав, Данило, Батинић 
2. Датум рођења:   19.06.1990.   Место и држава рођења:   Нови Сад, Република Србија 
 

II.1 основне академске студије 

 
година уписа:         година завршетка:           п      просечна оцена током студија: 
 

универзитет:   Универзитет у Новом Саду 

факултет:   Факултет техничких наука 

студијски програм:  : (Основне академске студије) Енергетика, електроника и 
телекомуникације 

звање:   Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 

 

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:   (Мастер академске студије) Енергетика, електроника и телекомуникације 

звање:   Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 

научна област:   Електроника 

наслов завршног рада:   Реализација мерења на фотонапонској електрани 

    

 

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: 

 

 

 

 

 

 

2009. 2013. 8,09 

2013.

 

  

2014. 

120 

2014. 

10,00 

9,75 
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II.4 приказ научних и стручних радова  

 

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

рија 

1.  

Obrovski Boris, Bajić Jovan, Mihajlović Ivana, Vojinović-Miloradov Mirjana, 

Batinić Branislav, Živanov Miloš, “Colorimetric Fiber Optic Probe for 

Measurement of Chemical Parameters in Surface Water”, Sensors and Actuators 

B: Chemical, Vol. 228, pp. 168-173, 2016 (ISSN 0925-4005) 

M21a 

кратак опис садржине: У раду је приказан нови фибер-оптички сензор за мерење пет 

хемијских параметара употрeбом колориметриjске сонде ниске цене са једноставном 

структуром и високом прецизношћу. Примењени сензор је базиран на кориснички 

оријентисаном и интуитивном ХСВ (енг. HSV – Hue Saturation Value) моделу боја. 

Концентрације ортофосфата, нитрита, сулфата, шестовалентног хрома (Cr (VI)) и укупног 

хлора измерене су лабораторијском анализом и упоређене са концентрацијама добијеним са 

примењеним сензором да би се испитала ефикасност сензора. Релативно одступање у 

концентрацији је у опсегу од 2.31% за сулфате до 6.20% за укупан хлор. Примењени сензор 

са својим предностима као што су ниска цена уређаја, једноставна употреба, поузданост и 

мале димензије, може да се користи за надгледање квалитета воде. Сензор може да се 

користи за лабораторијска испитивања, под контролисаним условима, и као замена за 

стандардну лабораторијску опрему као ефикасно, прецизно и поуздано решење ниске цене. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДЕЛИМИЧНО 

 

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

рија 

2.  

Joža Ana, Bajić Jovan, Manojlović Lazo, Milosavljević Vladimir, Batinić 

Branislav, Laković Nikola, Živanov Miloš: „Design Considerations and 

Performance Analysisof Dual Photodetector System for Reliable Laser 

Wavelength and Power Monitoring“, Sensors and Actuators A, vol. 261, pp. 14-

23, 2017 (ISBN: 0924-4247) 

M21 

кратак опис садржине: У овом раду је описан једноставан сензорски систем ниске цене за 

поуздано праћење таласне дужине и снаге ласера заснован на два различита фотодетектора. 

Различите спектралне осетљивости Ge и InGaAs фотодиоде се користе како би се постигло 

мерење таласне дужине светлости на принципу мерења односа снага. Као делитељ сигнала 

коришћена је 2х2 фибер-оптичка рачва како би се додатно повећала спектрална осетљивост 

система. Систем је тестиран коришћењем ласерa са подешавањем таласне дужине у опсегу 

од 1525 до 1630 nm, при чему је демонстриран поуздан рад система у L-опсегу таласних 

дужина са високом линеарношћу. Постигнута је мерна грешка око ±0.2 nm и поновљивост 

±0.16 nm. Мерењем стабилности система процењена је резолуција мерења 17 pm. Испитана је 

поузданост рада система у зависности од температуре и добијени мерни резултати показују 

усклађеност са теоријом понашања полупроводника у зависности од температуре. Такође је 

испитана и зависност сензорског система од промене снаге ласерског извора. У опсегу 

оптичких снага извора од 4 до 26 mW, предложени сензорски систем показује стабилност 

таласне дужине од ±0.1 nm. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница катего

рија 

3.  

Bajić Jovan, Manojlović Lazo, Batinić Branislav, Joža Ana, Laković Nikola, 

Živanov Miloš, „Monitoring of the Laser Wavelength In Modern Fiber-Optic 

Communication Systems Using Dual Photodetectors”, Optical and Quantum 

Electronics, vol. 49, pp. 1-8, 2017 (ISSN: 0306-8919) 

M23 

кратак опис садржине: У овом раду представљен је једноставан и пре свега јефтин систем за 

управљање и праћење таласних дужина ласерских извора у DWDM (Dense Wavelength 

Division Multiplexing) системима у L-опсегу помоћу два фотодетектора различитог типа. 

Различите осетљивости Ge и InGaAs фотодиоде у четвртом оптичком прозору (L-опсег), 

односно у опсегу таласних дужина од 1570 nm до 1610 nm су искоришћене за једноставну 

релизацију сензора за мерење таласне дужине монохроматског извора светлости. 

Истовременим довођењем монохроматске светлости помоћу оптичке рачве на оба 

фотодетектора и одговарајућом обрадом сигнала остварена је линеарна зависност излазног 

сигнала сензора у зависности од таласне дужине извора светлости. Добијена мерна грешка, 

резолуција и поновљивост су ±0.4 nm, ±0.1 nm и 0.25 nm, респективно.  

рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 

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

рија 

4.  

Obrovski Boris, Bajić Jovan, Vojinović-Miloradov Mirjana, Živanov Miloš, 

Mihajlović Ivana, Batinić Branislav, “Implementation of new Possibilities of 

Optical Fibre Sensor for Determination of Key Physic-Chemical Parameters of 

Surface Water Quality”, 19th International conference “Environmental 

protection of urban and suburban settlements” – Eco-conference, Novi Sad, 

Serbia, pp. 107-114, 23-25  September, 2015 (ISBN 978-86-83177-49-3). 

M33 

кратак опис садржине: Фибер-оптички сензори могу да се употребе за одређивање 

неорганских хемијских једињења у површинским водама. Сензори обезбеђују правовремене 

и поуздане информације о тренутном стању водног тела и правовремену реакцију у случају 

контаминације водног тела. Фибер-оптички сензор коришћен у овом истраживању може да 

се користи за надгледање квалитета површинске воде. Упоредо се испитивао квалитет 

површинске воде лабораторијским методама да би се одредила класа површинске воде. 

Повишене концентрације анализираних неорганских параметара могу негативно да утичу на 

акватичну животну средину. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДЕЛИМИЧНО 

 

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

рија 

5.  

Obrovski Boris, Mihajlović Ivana, Bajić Jovan, Vojinović-Miloradov Mirjana, 

Adamović Dragan, Batinić Branislav, Živanov Miloš, “Measurement of Free 

Chlorine in Swimming Pool Water by Fiber Optic Sensor”, 5. International 

Conference „Ecology of Urban Areas 2016“, , Zrenjanin, Serbia, pp. 133-138, 

30 September, 2016 (ISBN 978-86-7672-291-4) 

M33 

кратак опис садржине: Резидуални хлор је важан физичко-хемијски параметар чије 

концентрације треба да се контролишу у базенима. Јавни базени се употребљавају за људске 

активности и једињења хлора коришћена за дезинфекцију могу довести до нежељених 
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ефеката. Због тога је неопходно испитивати концентрацију резидуалног хлора у базенској 

води. Фибер-оптички сензор (ФОС) је иновативна метода за мерење концентрације 

резидуалног хлора у различитим водним медијумима. ФОС представља колориметријски 

сензор који мери боју у узорку и одређује концентрацију. Резултати добијени са сензором су 

упоређени са концентрацијама добијеним стандардним лабораторијским методама УВ-Вис 

(енг. Ultraviolet – Visible spectrofotometer) да би се испитала ефикасност примењеног сензора. 

Добијени резултати доказују могућност употребе ФОС као лабораторијског уређаја ниске 

цене за мерење резидуалног хлора. Оригинална ФОС метода је по први пут коришћена за 

мерење резидуалног хлора у узорцима базенске воде. 

рад припада проблематици докторске дисертације:        ДЕЛИМИЧНО 

 

 

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

рија 

6.  

Obrovski Boris, Bajić Jovan, Mihajlović Ivana, Vojinović-Miloradov Mirjana, 

Batinić Branislav, Živančev Nevena,  Živanov Miloš, “Monitoring of Chlorine 

by new Method Based on FOS in Water Bodies”, 22. International Symposium 

on Analytical and Environmental Problems, Szeged, pp. 13-17, 10 October, 

2016 (ISBN 978-963-306-507-5) 

M33 

кратак опис садржине: Фибер-оптички сензор (ФОС) је коришћен за мерење концентрације 

укупног хлора у површинској води, базену и процедној води комуналних депонија. ФОС 

представља нови оригинални метод за мерење концентрације аналита који се базира на боји 

узорка. Сензор боја претвара RGB (Red-Green-Blue) модел боја у HSV (Hue-Saturation-Value) 

модел боја. S и V параметри су коришћени за мерење концентрације хлора у одабраним 

водним телима (површинској води, базенској води и процедној води са депоније). H 

параметар је употребљен за израчунавање таласне дужине. Истраживање је спроведено ради 

валидације ефективности и могућности понављања резултата добијених употребом ФОС и 

потврђује могућност коришћења сензора у лабораторијским условима. Резултати добијени 

употребом ФОС су упоређени стандардним аналитичким методама (UV-Vis 

спектрофотометар) да би се потврдила могућност употребе ФОС као замене за скупу 

стандардну аналитичку опрему. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДЕЛИМИЧНО  

 

 

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

рија 

7.  

Obrovski Boris, Mihajlović Ivana, Bajić Jovan, Vojinović-Miloradov Mirjana, 

Batinić Branislav, Živanov Miloš, „Innovative Fiber Optic Sensor Method 

for Monitoring of Surface Water Quality“, XI International Symposium on 

Recycling Technologies and Sustainable Development, Bor, pp. 140-144, 2-4 

November, 2016, (ISBN  978-86-6305-051-8) 

M33 

кратак опис садржине: Фибер-оптички сензор боје је нова иновативна метода за надгледање 

површинске воде. Потреба за поузданим техникама за надгледање водног тела је довела до 

наглог развоја фибер-оптичких сензора због бољих перформанси и резултата са мањом 

мерном несигурношћу у поређењу са стандардним методама. Спроведена су два мерења 

сензором боје у површинској води реке Дунав, са циљем провере ефикасности и поузданости 

добијених резултата. Постоји могућност да фибер-оптички сензор боје који се употребљава у 
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лабораторијски контролисаним условима замени скупу стандардну лабораторијску опрему. 

рад припада проблематици докторске дисертације:        ДЕЛИМИЧНО 

 

 

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

рија 

8.  

Obrovski Boris, Bajić Jovan, Mihajlović Ivana, Vojinović-Miloradov Mirjana, 

Batinić Branislav, Živanov Miloš, „Determination of Total Chlorine in Water 

Bodies by Fiber Optic Sensor“, XI Conference of Chemists, Technologists and 

Environmentalists of Republic of Srpska, Teslić, pp. 588-593, 18-19 

November, 2016 (ISBN 978-99938-54-67-8) 

M33 

кратак опис садржине: Програм надгледања воде потребно је да се унапреди новим 

методама детекције хемијских једињења у испитиваним водним телима. Предложени Фибер-

оптички сензор (ФОС) базира се на иновативној методи за надгледање укупног хлора у 

површинској и базенској води. ФОС апсорбује светло и на основу боје у узорку одређује 

концентрацију укупног хлора. ФОС на основу S вредности (Saturation) одређује 

концентрацију укупног хлора у водним медијумима. ФОС је примењен за одређивање 

концентрационих нивоа укупног хлора у узорку воде из реке Дунав и воде из базена у Новом 

Саду. Резултати добијени стандардном лабораториjском методом (помоћу УВ-Вис 

спектрофотометра) су упоређени са резултатима добијеним помоћу ФОС-а, са циљем 

провере поновљивости и ефикасности ФОС уређаја. Примењени сензор потврђује да може да 

се примењује у лабораторијским анализама под контролисаним условима као замена за скупу 

аналитичку опрему. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДЕЛИМИЧНО 

 

 

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

рија 

9.  

Obrovski Boris, Bajić Jovan, Mihajlović Ivana, Vojinović-Miloradov Mirjana, 

Đogo Maja, Batinić Branislav, Živanov Miloš, “Development of Sensor 

Based on Optic Fibre for Identification of Chemical Parametеrs in Surface 

Water”, 26. SETAC Europe Annual Meeting, Nantеs, 22-26 May, 2016 

(ISSN:1552-8618) 

M34 

кратак опис садржине: Сензори на бази фибер-оптичких влакана обезбеђују одговарајућу 

технологију за надгледање површинских и подземних вода и обезбеђују правовремене и 

поуздане податке о тренутном присуству хемијских супстани у води. У раду је приказан 

лабораторијски прототип фибер-оптичког сензора за детекцију различитих неорганских 

параметара у површинској води. Концентрације хемијских параметара су одређене на основу 

параметара С (засићеност) и В (вредност). Показано је да је фибер-оптички сензор боје 

погодан за употребу у лабораторији као замена за скупу стандардну лабораторијску опрему. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница катего

рија 

10.  

Obrovski Boris, Bajić Jovan, Mihajlović Ivana, Vojinović-Miloradov Mirjana, 

Batinić Branislav, Živanov Miloš: „IMPLEMENTATION of FIBER OPTIC 

SENSOR (FOS) in WATER QUALITY MONITORING“, 17th European 

Meeting on Environmental Chemistry (EMEC17), Inverness, pp. 70-71, 30 

October -2 November, 2016 (ISSN 0352-6542) 

M34 

кратак опис садржине: Континуални напори су уложени у развој тачних и поузданих 

уређаја и опреме да би се обезбедио надгледање програм различитих медијума у животној 

средини. Фибер-оптички сензор представља нову оригиналну методу за мерење неорганских 

параметара у различитим водним медијумима. Предности примењеног сензора су 

једноставна употреба, ниска цена, мале димензије и имуност на електромагнетску 

интерференцију и корозију. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДЕЛИМИЧНО 

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

орија 

11.  

Mihajlović Ivana, Bajić Jovan, Obrovski Boris, Vojinović-Miloradov Mirjana, 

Batinić Branislav, Živanov Miloš: „Upotreba senzora sa optičkim vlaknima za 

određivanje reprezentativnih neorganskih polutanata u površinskoj vodi“, 9. 

International scientific conference ETIKUM – Metrology and Quallity in 

Production Engineering and Environmental Protection, Novi Sad, University of 

Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, pp. 113-116, 19-20 Junе, 2015 (ISBN 

978-86-7892-712-6) 

M63 

кратак опис садржине: Утврђивање и праћење концентрационих нивоа загађујућих 

супстанци у површинској води има изузетан значај за управљање квалитетом површинских 

вода у циљу унапређења хемијског и еколошког статуса животне средине. Стандардне 

лабораторијске методе, због високих трошкова и комплексности анализе, се у последње 

време замењују континуалним мерењима са сензорима. Фибер-оптички сензор су погодни за 

детектовање репрезентативних неорганских полутаната у површинским водама, омогућавају 

добијање тренутних и поузданих информација, као и правовремено реаговање уколико дође 

до контаминације водног тела. Калибрација фибер-оптичког сензора омогућава праћење 

квалитета површинских вода анализом неорганских параметара, чије повишене 

концентрације могу негативно да утичу на животну средину. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДЕЛИМИЧНО 

 

 

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

орија 

12.  

Obrovski Boris, Bajić Jovan, Mihajlović Ivana, Vojinović-Miloradov Mirjana, 

Živanov Miloš, Batinić Branislav, “Dizajn i razvoj senzora sa optičkim 

vlaknima za praćenje kvaliteta površinskih voda“, 3. Naučno stručni skup –

Politehnika 2015, Beograd, pp. 189-193, 4. Decembar, 2015 (ISBN 978-86-

7498-064-4) 

M63 

кратак опис садржине: У раду је приказан преглед досад развијених фибер-оптичких 

сензора за различите органске и неорганске полутанте у животној средини. Принцип рада, 

динамички опсег, као и опсег детекције је приказан за различите фибер-оптичке сензоре. 

Такође је приказан фибер-оптички сензор који на основу боје узорка одређује концентрацију 
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дефинисаних параметара у акватичним медијумима. Приказана су разматрања које ће у 

будућности довести до унапређења рада уређаја, да би се обезбедили правовремени, 

квалитетнији и прецизнији подаци о тренутном стању у животној средини. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДЕЛИМИЧНО 

 

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

орија 

13.  

Batinić B., Rajs V., Petrović N., Milosavljević V., Mihajlović Ž.: „Merenje 

temperature i kontrola osvetljenja udaljenog objekta“, 13. Međunarodni naučno-

stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina, 18-20 Mart, 2015, (ISBN 

978-99955-763-3-2) 

M63 

кратак опис садржине: У овом раду је представљен уређај за мерење температуре и 

контролу осветељења, којим се управља са удаљене тачке путем GPRS конекције. Као сензор 

температуре искоришћен је дигитални DS18B20 сензор, док је за сензор осветљености 

употребљен фотоотпорник VT935G. Надокнађивање дневног осветљења објекта врши се 

вештачким осветљењем које представља трака са белим ЛЕД (енг. Light Emitting Diodes) 

изворима. Уређајем управља микроконтролер Аtmega16, а GPRS конекцију омогућује Telit 

GL865-QUAD модем. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 

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

орија 

14.  

Obrovski Boris, Mihajlović Ivana, Bajić Jovan, Vojinović-Miloradov Mirjana, 

Batinić Branislav, Živanov Miloš, “Određivanje ključnih fizičko-hemijskih 

parametara "Low-cost" uređajem na bazi optičkih vlakana”, 10. International 

Scientific Conference ETIKUM, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, pp. 153-

156, 23-25 Jun, 2016, (ISBN 978-86-7892-825-3) 

M63 

кратак опис садржине: Нове технологије на бази фибер-оптичких сензора представљају 

иновативну технику за спровођење оптималног надгледање програма за праћење квалитета 

одабраног водног тела. Услед ограничавајућих фактора које поседују стандардне 

лабораторијске методе дошло је до наглог развоја сензора који омогућавају брзо мерење 

испитиваних физичко-хемијских параметара у акватичним медијумима животне средине. У 

раду је приказан развој и калибрација фибер-оптичког сензора који на основу ХСВ (енг. 

HSV – Hue Saturation Value) модела боја одређује концентрације кључних параметара у 

површинској води. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 

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

орија 

15.  

Obrovski Boris, Bajić Jovan, Mihajlović Ivana, Vojinović-Miloradov Mirjana, 

Batinić Branislav, Sremački Maja, Živanov Miloš, “Senzor boje sa optičkim 

vlaknima za praćenje kvaliteta površinskih voda“, 53. Savetovanje Srpskog 

hemijskog društva, Kragujevac, 10-11 Jun, 2016, pp. 62-62 (ISBN 978-86-

7132-061-0) 

M64 

кратак опис садржине: Потреба за уређајима и опремом са побољшаним перформансама за 

надгледање водних тела је омогућила интензивни развој фибер-оптичког сензора који се 

употребљава за детекцију полутаната у различитим медијумима животне средине. Фибер-
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оптички сензор боје (ФОС) представља иновативну методу за надгледање квалитета 

површинских вода. ФОС на основу HSV (Hue-Saturation-Value) модела боја одређује 

концентрацију посматраних физичко-хемијских параметара у испитиваном водном телу. 

Резултати су упоређени са резултатима добијеним стандардним лабораторијским методама 

(УВ-Вис спектрофотометром) да би се доказала ефикасност и применљивост нове методе. 

Релативно одступање је мање од 5%, чиме се доказала могућност употребе ФОС у 

лабораторији као замена за скупу стандардну опрему. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДЕЛИМИЧНО 

 

 

 

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

орија 

16.  

Batinić Branislav, Rodić Dragan, Laković Nikola, Gostimirović Marin, 

Kulundžić Nenad, „ACQUISITION of CURRENT IMPULSES in 

ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING“, IEEE Zooming Innovation in 

Consumer Electronics International Conference ZINC, 2017, pp. 37-40, (ISBN  

978-1-5386-0865-4) 

M33 

кратак опис садржине: Овај рад представља решење за аквизицију струјних импулса 

насталих при електроерозивној обради материјала. Ови струјни импулси могу бити од 

значаја приликом испитивања својстава материјала, иако коришћени уређај за 

електроерозивну обраду нема могућност ове аквизиције, већ се избором предефинисаног 

режима рада предвиђа средња вредност струјних импулса, на основу којих се очекује 

одређена храпавост обрађеног материјала. Надоградњом овог аквизиционог система на 

постојећи уређај омогућава се континуално снимање импулса у току обраде. Мерни уређај се 

састоји од сензора који функционише на принципу Халовог елемента, микроконтролера који 

прикупља и прослеђује податке, и софтвера на PC раунару који обавља аквизицију података. 

Максимална брзина детекције струјних импулса мерног уређаја је 1 Msps, при 10-битној 

резолуцији, а амплитуда струјног импулса је 30 А. Осетљивост струјног сензора је 66 mV/А. 

рад припада проблематици докторске дисертације:     НЕ 

 

 

 

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

орија 

17.  

Batinić Branislav, Rodić Dragan, Gostimirović Marin, Kulundžić Nenad, 

Laković Nikola: „MONITORING of the DISCHARGE CURRENT by HALL-

EFFECT SENSOR“, Journal of Production Engineering, 2017, Vol. 3, 20,  pp. 

39-42 (ISSN 1821-4932) 

M52 

кратак опис садржине: Овај рад описује примену Холовог сензора за праћење струје 

пражњења током електроерозивне обраде. Струја пражњења која се појављује између алата и 

обратка пролази кроз аквизициони систем и врши се њено праћење и снимање током процеса 

обраде. Аквизициони систем се састоји од сензора који ради на принципу Холовог ефекта и 

микроконтролера који прослеђује сигнал за приказ и снимање на рачунару. Експериментални 

резултати показују да струја пражњења и дужина трајања импулса могу јасно класификовати 

при различитим условима обраде. Интеграцијом система за аквизицију података омогућује се 

анализа 
струје пражњења чиме се постиже значајно побољшати перформанце процеса 

електроерозивне обраде. 

рад припада проблематици докторске дисертације:    НЕ 
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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?    ДА 

 

Образложење: Кандидат је положиo све испите предвиђене студијским програмом 

докторских академских студија Енергетика, електроника и телекомуникације, са 

просечном оценом 10,00. Кандидат је аутор или коаутор 3 рада са СЦИ листе (категорије 

М21a, M21 и M23), 5 радова на међународним конференцијама штампаним у целини 

(М33), 3 рада на међународним конференцијама штампаним у изводу (М34), 1 радa у 

часопису националног значаја (М52), 4 рада у саопштењима са скупа националног 

значаја штампаних у целини (М63) и 1 радa у саопштењу са скупа националног значаја 

штампано у изводу (М64). Кандидат је положиo квалификациони испит предвиђен 

програмом докторских студија. 

 

IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  

 

IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 

 

Биографија ментора (до 500 карактeра): 

 

Др Јован Бајић је доцент на Факултету техничких наука, на Универзитету у Новом Саду. 

Основне студије завршио је на Факултету техничких наука, на студијском програму 

Eнергетика, електроника и телекомуникације 2009. године. Мастер рад одбранио је 2010. 

године, а докторску дисертацију 2015. 

Предаје на основним, мастер и докторским студијама на Факултету техничких наука, на 

студијском програму Енергетика, електроника и телекомуникације предмете из 

електронике, оптоелектронике, сензора и актуатора. Биo je мeнтoр и члан комисије у 
вишe диплoмских рaдoвa.  

У свoм стручнoм и нaучнoм рaду oбjaвио je кao aутoр или кoaутoр прeкo 80 рaдoвa у 

чaсoписимa и нa кoнфeрeнциjaмa, oд чeгa je 21 рaд у мeђунaрoдним чaсoписимa. 

Учeствoвao je у 5 мeђунaрoдних и нaциoнaлних прojeкaтa кoje je рeaлизoвaлa Кaтeдрa зa 

eлeктрoнику. Рaдиo je рeцeнзиje зa вишe вoдeћих мeђунaрoдних чaсoписa. 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

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

ја 

1. 

Obrovski B., Bajić J., Mihajlović I., Vojinović-Miloradov M., Batinić B., 

Živanov M., “Colorimetric fiber optic probe for measurementof chemical 

parametersin surface water”, Sensors and Actuators B, vol. 228, pp. 168-

173, 2016 (ISSN 0925-4005) 

M21a 

2. 

Bajić J., Stupar D., Manojlović L., Slankamenac M., Živanov M.: „A 

simple, low cost, high sensitivity fiber-optictilt sensor“, Sensors and 

Actuators A: Physical, Vol.185, pp. 33-38, 2012 (ISSN 0924-4247) 

M21 

3. 

Bajić J., Stupar D., Dakić B., Živanov M., Nađ L.: „An absolute rotary 

position sensor based on cylindrical coordinate color space transformation“, 

Sensors and Actuators A: Physica, Vol. 213, pp. 27-37, 2014 (ISSN 0924-

4247) 

M21 

4. 

Bajić J., Stupar D., Dakić B., Manojlović L., Slankamenac M., Živanov M., 

„Implementation and characterizationof a fibre-optic colour sensor“, Physica 

Scripta, vol. 157, pp. 1-5, 2014 (ISSN: 0031-8949) 

M22 

5. 

Bajić J., Stupar D., Joža A., Slankamenac M., Jelić M., Živanov M.:“ A 

simple fiber optic inclination sensor based on the refraction of light“, 

Physica Scripta, Vol. 149, pp. 1-4, 2012 (ISSN 0031-8949) 

M22 

6. 

Bajić J., Dakić B., Stupar D., Slankamenac M., Živanov M., "The 

frequency-modulated reflective color sensor" 35. MIPRO International 

Convention on information and communication technology, electronics and 

microelectronics, pp. 168-172, 2012 (ISBN: 978-953-233-069-4) 

M33 

7. 

Bajić J., Stupar D., Slankamenac M., Tomić J., Živanov M., Jelić M., 

Aleksić R.: „Design and operation of a fiber optic sensor for liquid level 

detection“, 3. Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary 

Sciences, Lozenec, pp. 164-168, 8-10 Jun, 2011 (ISBN 1313-7735) 

М33 

8. 

Bajić J., Dakić B., Stupar D., Slankamenac M., Živanov M.: „The frequency 

modulated reflective color sensor“, 35. MIPRO - International convention on 

information and communication technology, electronics and 

microelectronics, Opatija: MIPRO Croatian Society, pp. 168-172, 21-25 

Maj, 2012 (ISBN 978-953-233-069-4) 

M23 

9. 

Obrovski B., Bajić J., Vojinović-Miloradov M., Mihajlović I., Joža A., 

Živančev (Šenk) N., Živanov M.: „Monitoring of chlorine in swimming pool 

by fiber optic sensor“, 555. International Conference on Innovative 

Technologies – In-Tech 2016, Prag: Faculty of Engineering University of 

Rijeka, Rijeka, Croatia, pp. 217-221, 6-8 Septembar, 2016 (ISBN 1849-

0662) 

M33 

10. 

Obrovski B., Mihajlović I., Bajić J., Vojinović-Miloradov M., Đogo M., 
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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 Јован Бајић изводи наставу на предметима на докторским академским 

студијама акредитованог студијског програма Енергетика, електроника и 

телекомуникације. У последњих 10 година, објавио је 21 научни рад у међународним 

часописима са СЦИ листе категорије М21а, М21, М22 и М23.  

Доцент Јован Бајић испуњава прописане услове и подобан је за ментора при изради 

докторске дисертације кандидата Бранислава Батинића. 

 

 

 

V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 

 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

Развој рефлексионе оптоелектронске методе за одређивање колориметријских вредности 

боје штампаних узорака. 

 

Наслов тезе је подобан?     ДА 
 

 

V.2 предмета (проблема) истраживања 

Уређаји за одређивање боје могу се поделити на дензиометре, колориметре и 

спектрофотометре. Дензиометри су уређаји који мере фактор рефлексије или трансмисије, 

односно одређују однос између интензитета упадне светлости усмерене на узорак и 

интензитета рефлектоване или пропуштене светлости која долази до фотодетектора. 

Колориметри су уређаји који мере тристимулусне вредности боје према дефинисаним 

кривама стандардног посматрача. Спектрофотометри су уређаји који мере промене у 

спектралном саставу видљиве светлости трансмитоване или рефлековане од узорка чија се 

боја испитује. Као резултат мерења фактора рефлексије или трансмисије на појединим 

таласним подручјима добија се спектрофотометријска крива. Спектрофотометар 

обезбеђује најтачнију методу мерења боје, али је његова имплементација изузетно скупа, 

како због коришћења дисперзионих елемената за разлагање светлости, тако и због 

коришћења референтних светлосних извора дефинисаних од стране CIE (фра. Commision 

Internationale de l’Eclairage) комисије за расвету. Такође, спектрофотометри захтевају и 

скупе низове фотодетектора, па сви ови фактори са економског аспекта ограничавају 

примену спектрофотометара. 

Будући да већина комерцијално доступних сензора боје ниске цене нису колориметри, већ 

припадају класи дензиометара, а са друге стране, већина комерцијално доступних 

колориметара високе тачности је изузетно скупа, постоји потреба за развојем 
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колориметријских уређаја ниске цене, а високе тачности. 

Идеја ове дисертације је да се реализује колориметријска метода високих перформанси, 

која ће бити употребљена за испитивање штампаних узорака боје добијених применом 

дигиталне штампе. Метода ће се темељити на процени спектра електромагнетног зрачења 

(у видљивом опсегу) интерполацијом над унапред познатим вредностима зрачења на 

одређеним таласним дужинама. Биће тестирани различити начини интерполације ради 

што боље процене спектра. Такође, у оквиру докторске дисертације радиће се на развоју 

фибер-оптичког сензора на бази предложене колориметријске методе. Предности оваквог 

уређаја у односу на комерцијално доступне сензорске уређаје су мале димензије, ниска 

цена, отпорност на корозију мерне сонде и могућност удаљеног мерења. Такође, настојаће 

се да предложена метода омогући  једноставну  адaптацију  геометрије мерења између 

45°/0° и 0°/45° мерних геометрија у циљу елиминисања усмерене рефлексије (адаптација 

заменом места оптичких влакана детектора и извора). 

У дисертацији ће бити упоредно приказани резултати добијени предложеном методом, 

као и резултати добијени комерцијалним спектрофотометром. 

 

Предмет истраживања је подобан?    ДА 
 

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

 

Спектрофотометријска метода даје најкомплетнију информацију о боји неког објекта, 

снимањем рефлексије целокупног видљивог спектра при унапред познатом извору 

осветљења и одговарајућој мерној конфигурацији [1]. Међутим, због своје комплексности, 

високе цене, као и брзине одзива, оваква метода није нашла примену у многим гранама 

науке, већ се углавном користи у лабораторијама као референтна метода.  

Прегледом литературе, може се установити да колориметријска метода има широку 

примену, како за одређивање боје штампаних узорака [2], тако и за многе друге примене 

као што су: детекција апсорпције у растворима узорака речне воде [3], одређивање боје 

вина [4], концентрације глукозе у крви [5] итд. Матрична метода која утиче на повећање 

тачности координата хроматичности добијених са тристимулусног колориметра [6], може 

се применити на екране монитора, ради боље процене њихове могућности репродукције 

боје.  

Интересантна метода за одређивање боје помоћу ЦЦД (енг. Charge Coupled Device) ћелије 

[7,8] може се применити за испитивање кавалитета нанешене боје штампаног узорка, где 

се адекватним избором квалитетних објектива може скенирати површина величине једног 

пиксела.  

Једноставнa и јефтинa решењa на бази интегрисане камере паметног телефона [9-11] могу 

да се примене у колориметрији. Ипак, камере паметних телефона још увек нису достигле 

велику примену у колориметрији јер су оптимизоване за фотографије у високом 

амбијенталном светлу, и због тога нису погодне за прецизна квантитативна мерења. 

Такође, анализа слике може да буде веома захтевна, посебно за мале промене нијанси 

боја.  

Приликом мерења боје на дифузно рефлексионим узорцима, веома је важан правилан 

избор геометрије мерења [12].  

Мерење спектралног одзива (рефлексије) се често врши при ограниченом сету таласних 

дужина, које се користе за процену спектра зрачења. Тада је потребна интерполација 
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спектралних података [13] да би се добила финија мрежа и да би се смањила грешка 

мерења. У радовима [14-16] анализира се и предвиђа боља процена спектралне 

карактеристике у опсегу видљивих таласних дужина, приликом снимања помоћу 

спектрофотометара који имају резолуцију лошију од 5 nm. На сличан начин, могла би се 

реализовати и колориметријска метода високих перформанси која би настојала да 

процени спектар на основу познатих вредности добијених са колориметра. На овај начин 

би се могле избећи стандардне методе и скупи референтни светлосни извори попут извора 

D50 и D65. Једноставна метода реализована на примени итеративног алгоритма [17] 

реализована је у сврху повећања тачности колориметра базираног на LED изворима. Ова 

метода комбинује методу интерполације са итеративним алгоритмом како би се 

побољшала резолуција рефлексионог спектра уклањањем ефекта спектралног ширења 

услед коначног пропусног опсега LED извора.  
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Додатна литература која ће се користити у изради докторске дисертације биће пруочавана 

у одговарајућим међународним часописима и књигама које покривају област 

истраживања, као што су: 
• Colorimetry, Understanding Тhe CIE System, 
• IEEE Sensors Journal, 
• Industrial Color Physics, 
• Sensors and Actuators A, 

• Sensors and Actuators B. 

Избор литературе је одговарајући?    ДА 
 

V.4 циљева истраживања 

Циљ истраживања је да се развије метода за одређивање колориметријских вредности 

боје, а која ће омогућити реализацију једноставног,  флексибилног и економски 

исплативог колориметријског мерног инструмента. Предложено решење треба да пронађе 

компромис између мерне несигурности и резолуције са једне стране, и једноставне 

конструкције и ниске цене са друге стране.  

У оквиру истраживања очекује се реализација прототипа мерног инструмента на бази 

предложене рефлексионе оптоелектронске методе за одређивање колориметријских 

вредности боје. Уређај ће се састојати од предајног и пријемног модула. Предајни модул 

ће садржати LED изворе познатих таласних дужина који ће бити фреквенцијски 

модулисани. Пријемни модул ће се састојати од фотодетектора, а сигнал са фотодетектора 

биће демултиплексиран применом филтара пропусника учестаности.  

Уређај ће бити тестиран на мат и сјајним површинама штампаних узорака, са различитим 

геометријама мерења. Такође, у циљу проширења примена, мерна сонда уређаја ће бити 

реализована помоћу оптичких влакана, што ће омогућити удаљена мерења и отпорност 

мерне сонде на корозију. 

 

 

Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА 
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V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

Метода за мерење колориметријских вредности боје уз помоћ комбинације LED извора 

познатих таласних дужина омогућиће развој компактног и економичног сензора. 

Развијени уређај ће имати и могућност модификације геометрије мерења. Карактеристике 

сензора ће бити испитане и очекују се знатно боље перформансе сензора у поређењу са 

сличним сензорима приказаним у доступној литератури. 
 

 

Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?    ДА 

 

V.6 план рада 

Фазе истраживања: 

 Проучавање научне литературе и преглед актуелног стања у проблематици 

колориметријских уређаја и метода  
 Дефинисање научне проблематике из области колориметријских уређаја и 

могућност унапређења теориjског, експерименталног и апликационог дела у 

докторској дисертацији 
 Предлог циља и задатака истраживачких активности 
 Приказ и примена оптоелектронске рефлексионе методе за одређивање 

колориметријских вредности боје штампаних узорака 
 Израда лабораторијског уређаја и демонстрација предложене методе 
 Тестирање пројектованог уређаја 
 Упоређивање резултата добијених стандардним лабораториjским техникама са 

резулататим добијеним предложеном методом у циљу провере ефикасности и 

поновљивости резултата 
 Тумачење и примена добијених резултата уз дефинисање ширих закључака 

истраживања 

 

План рада  је одговарајући?    ДА 
 

V.7 метод и узорак истраживања 

Методe којe ће бити примењени: 

 Метода мерења боје спектрофотометром 
 Методе симулације помоћу софтверских алата за анализу рада електронских 

блокова којима ће бити реализован мерни уређај 
 Методе за пројектовање мерних система помоћу комерцијалних интегрисаних кола 
 Експерименталне методе за мерење и карактеризацију сензора, као и за 

реализацију и тестирање мерних система  

 Анализа и обрада добијених симулационих и експерименталних резултата која 

подразумева статистичке методе за добијање резолуције и мерне несигурности 

 

 

Метод и узорак су одговарајући?        ДА 
 

 



18 
 

V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 

Приликом експерименталног дела истраживања користиће се опрема Лабораторије за 

примењену електронику, Катедре за електронику на Департману за енергетику, 

електронику и телекомуникације, Факултета техничких наука, Универзитета у Новом 

Саду.  

 

Услови за експериментали рад су одговарајући?    ДА 
 

 

V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 

Свако експериментално мерење карактеристика сензора ће бити обављено на више 

штампаних мат и сјајних узорака, чиме ће се проценити поновљивост. 

 

Предложене методе су одговарајуће?     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 Бранислав Батинић испуњава потребне услове за пријаву 

докторске дисертације. Положио је испите предвиђене програмом докторских студија са 

просечном оценом 10,00 као и квалификациони испит. Коаутор је 3 рада у часописима са 

СЦИ листе. 

 

Доц. Јован Бајић је наставник на акредитованом програму докторских академских студија, 

студијски програм Енергетика, електроника и телекомуникације. Публиковао је 21 рад у 

часописима са СЦИ листе у последњих 10 година. Комисија констатује подобност 

предложеног ментора. 

 

Тема истраживања је актуелна и представља значајан допринос у области 

оптоелектронике. 

датум: 4. 10. 2017. 
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