
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: 22. 12. 2016. 

Састав комисије:  

1. Раичевић др Небојша ванредни 
професор 

Теоријска електротехника 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Електронски факултет, Универзитет у Нишу Председник 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
2. Пекарић-Нађ др Неда редовни 

професор 
Теоријска електротехника 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду Члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
3. Делић др Владо редовни 

професор 
Телекомуникације и обрада 
сигнала 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду Члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
4. Ђурић др Никола ванредни 

професор 
Теоријска електротехника 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду Члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
5. Касаш-Лажетић др Каролина доцент Теоријска електротехника 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду Члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 
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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
1. Име, име једног родитеља, презиме:  Драган, Радомир, Кљајић 

2. Датум рођења: 29. 04. 1987. Место и држава рођења: Нови Сад, Република Србија 

 
II.1 основне 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: 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: Енергетика, електроника и телекомуникације 

звање: Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 

научна област: Микрорачунарска електроника, микроелектроника 

наслов завршног рада: “Пројектовање и анализа рада CMOS SRAM ћелије са 6 транзистора у 
стандардној 0.35 μm CMOS технологији” 

 
 
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: 

 

2006. 2010. 9,04 

2010. 2011. 9,71 

2012. 

120 10 
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II.4 приказ научних и стручних радова 
 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1. 

D. Kljajic and N. Djuric, “The adaptive boundary approach for exposure assess-
ment in a broadband EMF monitoring”, Measurement, DOI:10.1016/j.measureme-
nt.2016.07.055, Volume 93, November 2016, pp. 515–523, ISSN: 0263-2241, 
2016. 

M21 

кратак опис садржине:  
 
У раду је детаљно представљен потпуно нов метод процене изложености електричним пољима ви-
соких фреквенција, базиран на адаптивним границама изложености. Предложени метод уједно 
представља и значајан допринос решавању проблематике испитивања електромагнетских (ЕМ) 
поља и процене потенцијалне изложености овим пољима. Тема рада уједно представља и основну 
тему докторске дисертације кандидата. Верификација метода је обављена на основу резултата тест 
мерења, који су такође презентовани у овом раду. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

2. 

N. Djuric, D. Antic, D. Kljajic, A. Fanti and S. Djuric, “The SEMONT's database 
support for quad-band monitoring of EMF exposure”, Measurement, DOI:10.1016/-
j.measurement.2016.12.019, Volume 99, March 2017, pp. 78–89, ISSN: 0263-2241, 
2017*. 

M21 

кратак опис садржине:  
 
У овом раду је описан модел централизоване базе података националне информационе мреже за 
континуално испитивање електромагнетских поља (Serbian Electromagnetic Monitoring Network – 
SEMONT), као подршка широкопојасном континуалном мониторингу нивоа поља, који SEMONT 
систем обавља у више фреквенцијских опсега. Представљен је концепт модела базе података, на-
чин складиштења свих неопходних података у оквиру појединих табела, као и везе између њих. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

* Рад је тренутно доступан у електронској форми на сајту часописа, а биће објављен у штампаној верзији у току 2017. године. 

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

3. 

D. Kljajic, N. Djuric, J. Bjelica, M. Milutinov, K. Kasas-Lazetic and D. Antic, 
“Utilization of the boundary exposure assessment for the broadband low-frequency 
EMF monitoring”, Measurement, DOI:10.1016/j.measurement.2016.12.061, Volu-
me 100, March 2017, pp. 110–114, ISSN: 0263-2241, 2017*. 

M21 

кратак опис садржине:  
 
У овом раду је описан метод за процену изложености магнетским пољима ниских фреквенција, ба-
зиран на адаптивним границама изложености. Представљени су резултати мерења/мониторинга и 
процене изложености у близини једне од високонапонских трафо станица у Новом Саду. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

* Рад је тренутно доступан у електронској форми на сајту часописа, а биће објављен у штампаној верзији у току 2017. године. 

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

4. 
N. Djuric, D. Kljajic, K. Kasas-Lazetic and V. Bajovic, “The measurement proce-
dure in the SEMONT monitoring system”, Environmental Monitoring and Assess- M22 
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ment, March 2014, DOI: 10.1007/s10661-013-3500-0, Volume 186, Issue 3, pp. 
1865-1874, Print ISSN: 0167-6369, Online ISSN: 1573-2959, 2014. 

кратак опис садржине:  
 
У раду је представљена процедура мерења нивоа електричног поља високих фреквенција, на отво-
реном простору, на којој се заснива рад SEMONT система. На примеру једног тест мерења, описа-
но је како се обавља испитивање применом просторног скенирања поља на локацији од интереса, а 
затим и континуалног мониторинга, у складу са одговарајућим стандардима из области испити-
вања ЕМ поља. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

5. 

N. Djuric, D. Kljajic, K. Kasas-Lazetic and V. Bajovic, “The SEMONT continuous 
monitoring of daily EMF exposure in an open area environment”, Environmental 
Monitoring and Assessment, March 2015, DOI: 10.1007/s10661-015-4395-8, Volu-
me 187, No. 4, pp. 1-17, Print ISSN: 0167-6369, Online ISSN: 1573-2959, 2015. 

M22 

кратак опис садржине:  
 
С обзиром на све веће потребе испитивања ЕМ поља у зонама повећане осетљивости, у овом раду 
су представљени резултати иницијалне кампање мониторинга електричног поља високих фреквен-
ција, у оквиру кампуса Универзитета у Новом Саду. Мерења и одговарајућа процена изложености 
су обављени у складу са мерном процедуром SEMONT система, на десет различитих локација, у 
периоду дана у ком се сматра да је присутан највећи број студената у оквиру кампуса. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

6. 

D. Kljajic, N. Djuric, K. Kasas-Lazetic and V. Bajovic, “In-situ EM field observa-
tion in the SEMONT monitoring system“, Acta Electrotehnica, Special Issue, Pro-
ceedings of the 5th International Conference on modern Power Systems MPS 2013, 
Cluj-Napoca, Romania, May 28-31, 2013, Volume 54, No. 5, pp. 246-248. ISSN 
1841-3323. 

M33 

кратак опис садржине:  
 
У овом конференцијском раду је представљена шема организације SEMONT система, као бежичне 
сензорске мреже намењене континуалном мониторингу нивоа ЕМ поља. Описана је процедура ме-
рења, као и начин на који се врши процена изложености опште популације, одређивањем граница 
изложености, уз дискусију резултата мерења обављених на тест локацији. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

7. 

D. Kljajic, N. Djuric and K. Kasas-Lazetic, “The SEMONT information network 
for intelligent EM field continuous monitoring”, IEEE International Conference on 
Computational Intelligence and Virtual Environments for Measurement Systems 
and Applications – CIVEMSA 2013, Milan, Italy, July 15 – 17, 2013, pp. 126-131, 
ISBN: 978-1-4673-4701-3. 

M33 

кратак опис садржине:  
 
Дизајн SEMONT информационе мреже, као интелигентне мреже за континуални мониторинг ни-
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воа ЕМ поља током двадесет и четири часа, представљен је у овом раду. Описан је начин смеш-
тања резултата мерења и процене изложености у централизовану базу података система, као и њи-
хово представљање крајњим корисницима путем наменског Интернет портала. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

8. 

D. Kljajic, N. Djuric, K. Kasas-Lazetic and M. Prsa, “Procedure for Incorporation 
of NBM-550 Measurement Results into the SEMONT Database”, IEEE 11th Inter-
national Symposium on Intelligent Systems and Informatics – SISY 2013, Subotica, 
Serbia, September 26-28, 2013, pp. 309-312, ISBN: 978-1-4799-0303-0. 

M33 

кратак опис садржине:  
 
У овом раду је описана подршка базе података SEMONT система за коришћење Narda NBM-550 
ручног мерног инструмента за широкопојасно мерење нивоа електричног поља високих фреквен-
ција. Представљене су могућности преноса података из интерне меморије инструмента у центра-
лизовану базу података, као и организација табела са подацима у оквиру саме базе. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

9. 

N. Djuric, D. Kljajic, K. Kasas-Lazetic, M. Milutinov, M. Prsa, V. Bajovic, N. 
Pekaric-Nadj and V. Milosevic, “The Concept of the SEMONT Monitoring System 
and its Influence on the EM Pollution Protection”, IEEE AFRICON 2013 Confe-
rence, Mauritius, September 9-12, 2013, pp. 1298-1302, ISBN: 978-1-4673-5943-
5/13. 

M33 

кратак опис садржине:  
 
Овај рад описује концепт SEMONT система, у погледу могућности широкопојасног мониторинга 
нивоа поља, како ниских, тако и високих фреквенција, у више различитих фреквенцијских подоп-
сега. Додатно, у раду је описан регистар ЕМ поља, помоћу ког се пружа могућност прегледа исто-
ријата нивоа поља, као и потенцијалне изложености, на локацији од интереса. Представљен је и 
начин приказивања резултата у виду графикона, путем SEMONT Интернет портала. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

10. 
N. Djuric and D. Kljajic, “Assessment of Daily Exposure in the Broadband Conti-
nuous Monitoring System – SEMONT”, IEEE AFRICON 2013 Conference, Mauri-
tius, September 9-12, 2013, pp. 903-907, ISBN: 978-1-4673-5943-5/13. 

M33 

кратак опис садржине:  
 
У овом раду представљен је начин одређивања граница изложености електричним пољима висо-
ких фреквенција, као могући метод процене изложености у случају широкопојасних мерења нивоа 
ЕМ поља. Метод процене изложености је предложен и развијен за потребе SEMONT система. У 
оквиру овог метода се рачунају горња и доња граница изложености, односно опсег у ком се налази 
стварна изложеност, у одговарајућем фреквенцијском опсегу. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО  
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

11. 

D. Kljajic, N. Djuric, K. Kasas-Lazetic and D. Antic, “The SEMONT Monitoring 
and Risk Assessment of Environmental EMF Pollution”, International Conference 
on Environmental Monitoring, Simulation and Remediation – ICEMSR 2014, Veni-
ce, Italy, August 14 – 15, 2014, International Science Index Volume 8, No. 8, Part 
IV, pp. 501-505. 

M33 

кратак опис садржине:  
 
У овом раду су представљени резултати мерења нивоа електричног поља и процене изложености 
опште популације на једној од локација у оквиру кампуса Универзитета у Новом Саду. Мерења су 
обављена у складу са мерном процедуром SEMONT система и одговарајућим стандардима у об-
ласти испитивања ЕМ поља. Обављена је и статистичка анализа добијених података, уз одговара-
јућу дискусију. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

12. 

D. Antic, N. Djuric and D. Kljajic, “Environmental EMF Monitoring in the SEM-
ONT System Using Quad-band AMB 8057/03 Sensor”, IEEE 10th International 
Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications 
– WiMob 2014, Larnaca, Cyprus, October 8-10, 2014, pp. 382-387, ISBN: 978-1-
4799-5040-9. 

M33 

кратак опис садржине:  
 
Овај научни рад описује функције сензорске мерне јединице Narda AMB 8057/03 и њену примену 
у оквиру SEMONT система. Овај сензор има могућност мерења нивоа електричног поља високих 
фреквенција у четири фреквенцијска подопсега. Описани су модови рада сензорске јединице, као 
и начин комуникације са самим системом, у циљу преноса података добијених мерењем. Пред-
стављени су резултати тест мерења, обављених на мерној локацији. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

13. 

D. Kljajic, N. Djuric, K. Kasas-Lazetic and D. Antic, “Adaptive Boundary App-
roach for EMF Exposure Assessment in Broadband Measurements”, Progress In 
Electromagnetics Research Symposium – PIERS 2015, Prague, Czech Republic, 
July 6-9, 2015, The Electromagnetics Academy, PIERS 2015 Proceedings, pp. 
1889-1892, ISSN: 1559-9450, ISBN: 978-1-934142-30-1. 

M33 

кратак опис садржине:  
 
У овом раду је првобитно изложена основна идеја и концепт метода за процену изложености, ба-
зираног на адаптивним границама изложености, у случају широкопојасних мерења нивоа поља. 
Предложени метод прилагођава иницијално одређене границе изложености на основу спректрал-
ног садржаја на испитној локацији. Описана је употреба фреквенцијски селективног мерења на 
мерној локацији за прилагођавање граница изложености, односно смањење разлике између њих. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

14. 
N. Djuric, J. Bjelica, D. Kljajic, M. Milutinov, K. Kasas-Lazetic and D. Antic, 
“The SEMONT Continuous Monitoring and Exposure Assessment for the Low-

M33 
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frequency EMF”, IEEE International Conference on Emerging Technologies and 
Innovative Business Practices for the Transformation of Societies, EmergiTech 
2016, August 3-6, 2016, Mauritius, pp. 1-6, ISBN: 978-1-5090-0705-9. 

кратак опис садржине:  
 
У овом раду су представљени резултати мониторинга нивоа магнетског поља ниских фреквенција, 
на локацији у близини високонапонске трафо станице, која је окружена кућама за становање. Та-
кође, обављена је и процена изложености опште популације, у складу са прописаним референтним 
граничним нивоима, применом метода базираног на адаптивним границама изложености, за ниске 
фреквенције. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

15. 

O. Kundacina, V. Vincan, D. Antic, D. Kljajic and K. Kasas-Lazetic, “The ABM 
8057 Utilization for SEMONT’s EMF Monitoring in a Closed Room”, IEEE 24th 
Telecommunications Forum – TELFOR 2016, November 22-23, 2016, Belgrade, 
Serbia, pp. 593-596, ISBN: 978-1-5090-4085-8. 

M33 

кратак опис садржине:  
 
У раду је описана употреба сензорске мерне јединице Narda AMB 8057/03 за мониторинг ЕМ поља 
у једном од амфитеатара Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду. Представљени 
су резултати иницијалног мониторинга нивоа електричног поља у затвореном простору и обавље-
на је процена изложености присутном пољу. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

16. 

G. Nedic, N. Djuric, D. Kljajic, M. Milutinov and S. Josic, “The Exposure Asses-
sment to Communication Equipment of High‐Power Substation”, IEEE 24th Tele-
communications Forum – TELFOR 2016, November 22-23, 2016, Belgrade, Ser-
bia, pp. 609-612, ISBN: 978-1-5090-4085-8. 

M33 

кратак опис садржине:  
 
Уобичајено се сматра да су трафо станице извори магнетског поља ниских фреквенција. Међутим, 
различита комуникациона опрема која се користи за даљинску контролу и надзор њиховог рада, 
доприноси да трафо станице постају значајан извор и електричног поља високих фреквенција. 
Стога овај рад доноси анализу нивоа електричног поља високих фреквенција, као и одговарајућу 
процену изложености, у околини једне од трафо станица у Новом Саду. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО  
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III ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА 
 
III.1 услови дефинисани за кандидата студијским програмом: 
 
На основу члана 87. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Србије 76/07) и 
члана 149 – 156 Статута Факултета техничких наука и Правила докторских академских студија 
Универзитета у Новом Саду, као и члана 21 Правилника о упису, студирању на докторским ака-
демским студијама и стицању звања доктора наука, односно, доктора уметности, Факултета 
техничких наука: Студент, који је положио све испите одређене студијским програмом и положио 
Квалификацини испит, стиче право да пријави тему докторске дисертације, односно, докторског 
уметничког пројекта. Докторска дисертација, односно, докторски уметнички пројекат, се пријав-
љује из научне односно уметничке области акредитованог студијског програма. 

 
III.2 Да ли кандидат испуњава услове?    ДА    НЕ 
 
Образложење: 
 
Увидом у приложену документацију, комисија констатује да кандидат Драган Кљајић у потпу-
ности испуњава и нормативне и суштинске услове за израду докторске дисертације под насловом 
„Метод процене изложености електричним пољима високих фреквенција базиран на 
адаптивним границама изложености”. 
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IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  
 
IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 
 
Биографија ментора (до 500 карактера): 
 
Име и презиме: Никола Ђурић 
Рођен: 01. 05. 1973. године, у Новом Саду 
 
Образовање: 

2003 – 2009 

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду – одбрањена доктор-
ска дисертација: „Декодовање МТР кодова принципом финог одлучивања на 
каналима за магнетско меморисање информација” (20. 11. 2009.) – звање док-
тор техничких наука. 

1997 – 2003 

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду – магистарске студије 
на смеру: Телекомуникације и обрада сигнала (просечна оцена 10.00). Магис-
трирао са тезом „Кодовање у вишедимензионом каналу за меморисање инфор-
мација“. 

1992 – 1997 

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду – основне академске 
студије на студијском програму Енергетика, електроника и телекомуникације 
– усмерење Телекомуникације (просечна оцена 9.00). Дипломирао са темом 
„Фреквенцијско скрембловање Адамаровом трансформацијом“. 

1988 – 1992 Средња електротехничка школа “Михајло Пупин”, Нови Сад 

 
Радно искуство: 
 
2015 – ... Ванредни професор – Департман за енергетику, електронику и телекомуникације, 

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду. 
2010 – 2015 Доцент – Департман за енергетику, електронику и телекомуникације, Факултет 

техничких наука, Универзитет у Новом Саду. 
2004 – 2010 Асистент – Департман за енергетику, електронику и телекомуникације, Факултет 

техничких наука, Универзитет у Новом Саду. 
1998 – 2004 Асистент приправник – Департман за енергетику, електронику и телекомуникације, 

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду. 
1997 – 1998 Волонтер на Катедри за теоријску електротехнику – Департман за енергетику, 

електронику и телекомуникације, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом 
Саду. 

 
Учешће на пројектима: 
 
У току досадашње каријере водио је следеће пројекте: 
 
 “European network for innovative uses of EMFs in biomedical applications (EMF-MED)” – 

COST акција BM1309 (2014 – 2018) – члан комитета ове акције (MC member) и координатор 
истраживачког тима Републике Србије. 

 “Развој информационе мреже за континуално испитивање електромагнетских поља” – ТР 
32055 – пројекат технолошког развоја Републике Србије, Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије (2011 – 2017) – руководилац пројекта. 

 “Развој напредних техника кодовања у магнетским системима са више стаза за веома 
високе густине меморисања података” – АПВ 114-451-2061/2011 – пројекат од значаја за 
науку и технолошки развој АП Војводине, Покрaјинског секретaријaта зa нaуку и техноло-
шки рaзвој, Аутономне Покрајине Војводине, Република Србија (2011 – 2015) – руководи-
лац пројекта. 
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 “Проширење функционалности и интеграција Интернет портала у информациону мрежу 
за испитивање електромагнетских поља – SEMONT” – Пројекти, програми и активности 
јачања свести о потреби заштите животне средине, Градске управе за заштиту животне сре-
дине – Града Новог Сада (2012 – 2013) – руководилац пројекта. 

 “Развој Интернет портала информационе мреже за континуално и удаљено испитивање 
електромагнетских поља” – Пројекти, програми и активности јачања свести о потреби заш-
тите животне средине, Градске управе за заштиту животне средине – Града Новог Сада 
(2011 – 2012) – руководилац пројекта. 
 

Учествовао је као истраживач на следећим пројектима: 
 
 “Развој дијалошких система за српски и друге јужнословенске језике” – ТР 32035 – пројекат 

технолошког развоја Републике Србије, Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије (2011 – 2017). 

 “Прорачун, визуелизација и мониторинг електромагнетских поља” – ТР 18043 – пројекат 
технолошког развоја Републике Србије, Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије (2008 – 2010). 

 “Детаљна анализа утицаја ГСМ базних станица на животну средину компаније VIP” – 
Сарадња са привредом – за VIP д.о.о. (2008 – 2011). 

 “Детаљна анализа утицаја ГСМ базних станица на животну средину компаније TELE-
NOR” – Сарадња са привредом – за Telenor д.о.о. (2006 – 2010). 

 “Pre-transmission energy savings in body area network” – Билатерална сарадња између Репуб-
лике Србије и Републике Португала, Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије (2013 – 2014). 

 “ELectrical Engineering and Information Technology in South-Eastern Europe – ELISE-2013” - 
DAAD Joint Project (2013 – 2013). 

 “ELectrical Engineering and Information Technology in South-Eastern Europe – ELISE-2010” - 
DAAD Joint Project (2010 – 2010). 

 
Извођење наставе на докторским студијама: 
 
 “Испитивање електромагнетских поља” – докторске студије на студијском програму Енер-

гетика, електроника и телекомуникације, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом 
Саду. 

 “Технологије магнетског и оптичког меморисања информација” – докторске студије на сту-
дијском програму Енергетика, електроника и телекомуникације, Факултет техничких наука, 
Универзитет у Новом Саду. 

 
 
Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

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

1. 

N. Djuric, D. Antic, D. Kljajic, A. Fanti and S. Djuric, “The SEMONT's database 
support for quad-band monitoring of EMF exposure”, Measurement, DOI:10.10-
16/j.measurement.2016.12.019, Volume 99, March 2017, pp. 78–89, ISSN: 0263-
2241, 2017*. 

M21 

2. 

D. Kljajic, N. Djuric, J. Bjelica, M. Milutinov, K. Kasas-Lazetic and D. Antic, 
“Utilization of the boundary exposure assessment for the broadband low-frequency 
EMF monitoring”, Measurement, DOI:10.1016/j.measurement.2016.12.061, Volu-
me 100, March 2017, pp. 110–114, ISSN: 0263-2241, 2017*. 

М21 

3. 

D. Kljajic and N. Djuric, “The adaptive boundary approach for exposure assess-
ment in a broadband EMF monitoring”, Measurement, DOI:10.1016/j.measure-
ment.2016.07.055, Volume 93, November 2016, pp. 515–523, ISSN: 0263-2241, 
2016. 

М21 
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4. 

A. Fanti, S. Casu, F. Desogus, N. Djuric and G. Mazzarella, “Design and optimi-
zation of a microwave irradiated and resonant continuous biochemical reactor”, 
Radio Science, 2016, Volume 51, Issue 7, pp. 1199-1212, DOI: 10.1002/2016RS-
006018, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016RS006018/abstract. 

M23 

5. 

N. Djuric, D. Kljajic, K. Kasas-Lazetic and V. Bajovic, “The SEMONT continuous 
monitoring of daily EMF exposure in an open area environment”, Environmental 
Monitoring and Assessment, March 2015, DOI: 10.1007/s10661-015-4395-8, Volu-
me 187, No. 4, pp. 1-17, Print ISSN: 0167-6369, Online ISSN: 1573-2959, 2015. 

M22 

6. 

K. Kasas-Lazetic, D. Herceg, N. Djuric, and M. Prsa, “Determining Low-Frequen-
cy Earth Return Impedance: A Consistent Electromagnetic Approach”, Acta Poly-
technica Hungarica, Volume 12, Issue No. 5, pp. 225-244, 2015, ISSN 1785-8860, 
http://uni-obuda.hu/journal/Issue61.htm. 

M23 

7. 

N. Djuric, D. Kljajic, K. Kasas-Lazetic and V. Bajovic, “The measurement proce-
dure in the SEMONT monitoring system”, Environmental Monitoring and Assess-
ment, March 2014, DOI: 10.1007/s10661-013-3500-0, Volume 186, Issue 3, pp. 
1865-1874, Print ISSN: 0167-6369, Online ISSN: 1573-2959, 2014. 

M22 

8. 

S. Djuric, L. Nadj, M. Damnjanovic, N. Djuric, L. Zivanov, “A novel application 
of planar-type meander sensors,” Microelectronics International, Volume 28, Issue 
1, pp. 41-49, 2011, ISSN: 1356-5362, http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1-
108/13565361111097100. 

M23 

* Рад је тренутно доступан у електронској форми на сајту часописа, а биће објављен у штампаној верзији у току 2017. године. 

 
IV.1 услови дефинисани за ментора у области којој припада докторска дисертација: 
 
На основу члана 73. став 1 тачка 6. и члана 102. став 2. Статута Универзитета у Новом Саду (Савет 
Универзитета у Новом Саду, 28. децембар 2010. године), Сенат Универзитета у Новом Саду, као и 
члана 12 Правила докторских студија, Универзитета у Новом Саду: 

(1) За ментора за израду докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта (у даљем 
тексту: ментор) може бити именован наставник Универзитета односно факултета који је у радном 
односу на факултету који реализује студијски програм докторских студија као и наставник који је 
у радном односу на другом универзитету односно факултету или научној установи, који има пот-
ребну научну односно уметничку способност из области проблематике докторске дисертације од-
носно докторског уметничког пројекта. 

(2) Лице изабрано у научно звање у складу са законом којим је регулисана научноистраживачка 
делатност, поред права да учествује у извођењу наставе и испита на докторским студијама, да буде 
члан комисије за оцену подобности кандидата, теме и ментора и члан комисије за оцену и одбрану 
докторске дисертације, може бити и ментор ако је у сталном радном односу у научноистраживач-
кој установи (у даљем тексту: научни радник). 

(3) За ментора за израду докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта могу би-
ти именована два наставника односно два научна радника под условом да оба наставника односно 
научна радника имају потребну научну односно уметничку способност. 

(4) За ментора може бити именован наставник односно научни радник који је способан за извође-
ње наставе на докторским студијама и има најмање 5 научних радова објављених или прихваћених 
за објављивање у научним часописима из одговарајуће области студијског програма са листе Ми-
нистарства надлежног за науку, у последњих 10 година. 

 
IV.2 Да ли ментор испуњава услове?  ДА    НЕ  
 
Образложење: 
 
Увидом у приложену биографију и библиографију, комисија констатује да предложени ментор 
проф. др Никола Ђурић у потпуности испуњава, и формалне и суштинске, услове за менторство. 
 



 12
V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 
 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

„Метод процене изложености електричним пољима високих фреквенција базиран на адаптивним 
границама изложености” 

 
Наслов тезе је подобан?      ДА   НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.2 предмета (проблема) истраживања 

Имајући у виду област испитивања ЕМ поља, којом се кандидат бави, и чињеницу да методологи-
ја процене изложености пољу, код широкопојасних мерења, није у потпуности дефинисана, коми-
сија констатује да је предложени проблем истраживања одговарајући за анализу у докторској 
дисертацији. 

 
Предмет истраживања је подобан?    ДА   НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.3 познавања проблематике на основу изабране литературе са списком литературе 

На основу прегледа владајућих схватања у литератури, као и експлицитно наведених референци у 
приложеној документацији, комисија констатује да кандидат Драган Кљајић поседује одговара-
јуће познавање проблематике истраживања. 

 
Избор литературе је одговарајући?    ДА   НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.4 циљева истраживања 

С обзиром да је првенствени циљ истраживања реализација новог метода за процену изложенос-
ти електричном пољу високих фреквенција (у опсегу изнад 100 kHz), за случај широкопојасног 
мерења нивоа поља, применљивог како за случај процене изложености опште популације, тако и 
за професионално особље, комисија сматра да су циљеви истраживања постављени адекватно 
наведеној проблематици, чиме их позитивно оцењује. 

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

Очекивани резултати треба да дају значајан и оригиналан допринос у области испитивања ЕМ 
поља, имајући у виду чињеницу да предложени метод процене изложености може да буде при-
менљив за широкопојасна мерења, како у краћим временским интервалима, тако и за континуал-
ни мониторинг у дужем временском периоду. Једноставност и општост предложеног метода 
чине га применљивим у оквиру било ког система за континуални широкопојасни мониторинг ниова 
поља. С обзиром на све већу важност оваквих система, као и на основу свега наведеног, комисија 
констатује да су очекивани резултати дисертације правилно дефинисани. 

 
Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?    

                                                                             ДА                  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.6 план рада 

На основу предложеног плана рада, достављеног у приложеној документацији, комисија конста-
тује да се њиме исцрпно анализира актуелно стање у области и детаљно анализира један од мо-
гућих метода процене изложености ЕМ пољима, у ситуацијама када се користе широкопојасна 
мерења нивоа поља. Теоријске поставке се испитују кроз обраду резултата током више експери-
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мената. Коначно, комисија позитивно оцењује план рада. 

 
План рада  је одговарајући?        ДА               НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.7 метод и узорак истраживања 

Пошто се експериментални део истраживања обавља у зонама потенцијалне изложености, где 
становништво може да проводи значајан део времена, комисија сматра да су метод и узорак ис-
траживања одабрани адекватно наведеној проблематици. 

 
Метод и узорак су одговарајући?        ДА                НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 

Мерења нивоа поља и процена изложености се обављају у зонама где је свакодневно присутан ве-
лики број људи (као што су кампус Универзитета у Новом Саду и/или стамбени делови у околини 
трафо станице). Користи се мерна опрема коју поседује Лабораторија за електромагнетску 
компатибилност, Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду, уз примену одгова-
рајућих софтверских алата за обраду података. На основу наведеног, комисија констатује да су 
обезбеђени сви услови за адекватан експериментални рад. 

 
Услови за експериментали рад  су одговарајући?    ДА        НЕ        ДЕЛИМИЧНО 
 
V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 

За процену граница изложености, на основу мерних резултата, користиће се стандардни нумери-
чки пакет за статистичку обраду. Стога, комисија констатује да је употреба комерцијално дос-
тупних програмских алата за обраду података довољно ефикасна подршка за експериментални 
рад. 

 
Предложене методе су одговарајуће?                  ДА        НЕ           ДЕЛИМИЧНО 
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VI ЗАКЉУЧАК 

кандидат је подобан         ДА                 НЕ            ДЕЛИМИЧНО 
ментор је подобан         ДА                 НЕ            ДЕЛИМИЧНО 
тема је подобна         ДА                 НЕ            ДЕЛИМИЧНО 
 

Након увида у приложену документацију за пријаву докторске дисертације, kомисија за оцену по-
добности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације „Метод процене изло-
жености електричним пољима високих фреквенција базиран на адаптивним границама из-
ложеностиˮ кандидата Драгана Кљајића, сматра да је проблематика која ће бити разматрана 
у оквиру предложене тезе актуелна, како са теоријског, тако и са практичног аспекта. 

На основу досадашњих остварених резултата и објављених научних и стручних радова, комисија 
сматра да кандидат Драган Кљајић испуњава све законске услове и има потребно предзнање и 
способности за успешан рад на предложеној теми докторске дисертације. 

Додатно, комисија је утврдила да предложени ментор проф. др Никола Ђурић испуњава услове 
за ментора предложене тезе, предвиђене законом и правилником Факултета техничких наука, 
Универзитета у Новом Саду. 

Овим извештајем, комисија констатује да су испуњени сви прописани услови и захтеви, те закљу-
чује да су кандидат, тема и ментор подобни за израду и вођење наведене докторске дисертације. 

Чланови Комисије предлажу Наставно-научном већу Факултета техничких наука, Универзи-
тета у Новом Саду да прихвати тему „Метод процене изложености електричним пољима 
високих фреквенција базиран на адаптивним границама изложеностиˮ за израду докторске 
дисертације кандидата М.Сц. Драгана Кљајића под менторством проф. др Николе Ђурића. 

 
У Новом Саду 
Датум: 10. 01. 2017. 
 
 

проф. др Небојша Раичевић 
председник комисије 

 
 
 

проф. др Неда Пекарић-Нађ 
члан комисије 

 
 
 

проф. др Владо Делић 
члан комисије 

 
 
 

проф. др Никола Ђурић 
члан комисије 

 
 
 

доц. др Каролина Касаш-Лажетић 
члан комисије 

 


