
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: Декан Факултета техничких наука у Новом Саду 

Датум именовања комисије:  01. 11. 2018. 

Састав комисије:  

1. др Зоран Митровић ред. професор Електрична мерења, метрологија 

и биомедицина 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука у Новом Саду председник 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

2. др Драган Ковачевић научни саветник Енергетика, рударство и 

енергетска ефикасност 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Електротехнички институт Никола Тесла у Београду члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

3. др Марјан Урекар доцент Електрична мерења, метрологија 

и биомедицина 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука у Новом Саду члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

4. др Борис Антић доцент Електрична мерења, метрологија 

и биомедицина 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука у Новом Саду члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

5. др Платон Совиљ ванредни 

професор 

Електрична мерења, метрологија 

и биомедицина 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука 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:  Немања Владимир Газивода 

2. Датум рођења:   25.07.1986. Место и држава рођења: Бачка Топола, 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: Дипломирани инжењер -мастер електротехнике и рачунарства 

научна област: Електрична мерења и метрологија 

наслов завршног рада: Побољшање квалитета слике код мултислајсних CT скенера 

    

 

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: 

 

  

2005. 2012. 8.35 

2009. 

  

2012. 8.67 

2012. 

120 9.86 
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II.4 приказ научних и стручних радова  

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

1. 

D. Pejić, N. Gazivoda, B. Ličina, M. Urekar, P. Sovilj, B. Vujičić; A Proposal 

of a Novel Method for Generating Discrete Analog Uniform Noise, Advances in 

Electrical and Computer Engineering; Volume 18, Number 3, 2018 

М23 

кратак опис садржине:  

У раду је дат прeдлoг нoвoг нaчинa гeнeрисaњa шумa унифoрмнe рaспoдeлe aмплитудa. 

Предложено је гeнeрисaњe зaснoвaнo нa нeунифoрмнoм сeмплoвaњу тeстeрaстoг нaпoнa 

умeстo уoбичajeнoг нaчинa гeнeрисaњa кoришћeњeм гeнeрaтoрa псeудoслучajних брojeвa и 

дигитaлнo-aнaлoгнoг кoнвeртoрa. Анализиране су предности гeнeрисaњa нaпoнa из 

кoнтинулaнoг, умeстo дискрeтнoг скупa aмплитудa. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 

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

2. 

Z. Mitrović, J. Mitrović, N. Gazivoda, B. Vujičić, Ž. Beljić; A Solid-State 

Current Limiting Device, International Conference on Electrical, Electronic and 

Computing Engineering (IcETRAN) (2; Srebrno jezero; 2015 ) 

М33 

кратак опис садржине:  

У раду је представљен прототип струјног ограничавача, заснованог на примени 

температурно зависних отпорника (РТД). Детаљно је изложен принцип рада са пратећим 

шемама за повезивање и употребу. Основна намена овог уређаја је у домаћинствима било са 

монофазним, било трофазним напојним прикључцима, а у сврхе контроле тренутне 

потрошње електричне енергије.  

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           

ДЕЛИМИЧНО  

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

3. 

D. Pejić, M. Urekar, M. Bulat, N. Gazivoda;  RANDOMIZING OF 

PSEUDORANDOM NOISE SOURCE, International Conference on Electrical, 

Electronic and Computing Engineering (IcETRAN) (3; Zlatibor; 2016 ) 

М33 

кратак опис садржине: 

Рад описује различите врсте генератора шума са униформним вредностима функције 

густине расподеле вероватноће. Упоређене су две главне групе: прави случајни и 

псеудослучајни извори шума. Комбинација ова два типа извора описана је као предлог за 

генерисање композитног сигнала шума са најбољим карактеристикама из оба типа извора. 

Предложена је  нова метода за генерисање композитног шума, са резултатима симулација 

који потврђују теоријске вредности.  

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Nemanja/AppData/Local/Microsoft/Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temp/prikaz%20radova.doc
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

4. 

N. Gazivoda, P. Sovilj, V. Vujicic, Z. Mitrovic; Proposal for extension of the 

standard paradigm of discrete digital measurement; IEEE EUROCON 2017 -

17th International Conference on Smart Technologies 

 

М33 

кратак опис садржине:  

У раду је дат елаборирани предлог да проширена парадигма дискретног дигиталног мерења, 

поред стандардне семплинг методе (ССМ), такође треба да укључи стохастички дигиталну 

мерну методу (СДММ). 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

5. 

P. Sovilj, D. Pejic, B. Vujicic, M. Urekar, N. Gazivoda; Metrološka verifikacija 

2-bitnog stohastičkog instrumenta za merenja snage Gausovog šuma; Kongres 

metrologa Srbije (15; Zlatibor; 2015 ) 

М33 

кратак опис садржине:  

У рaду je прикaзaн инструмeнт кojи врши стoхaстичкo мeрeњe снaгe и eфeктивнe врeднoсти 

Гaусoвoг шумa, и прeдстaвљeни су рeзултaти њeгoвe мeтрoлoшкe вeрификaциje. Прeдлoжeнa 

структурa инструмeнтa сe зaснивa нa двa двo-битнa flash aнaлoгнo-дигитaлнa (A/Д) 

кoнвeртoрa и нa aкумулaциjи прoизвoдa дитeрoвaнoг шумa. Прикaзaни су тeoриjски изрaзи зa 

прeдвиђaњe мeрнe нeсигурнoсти, a рeзултaти вeрификaциje пoкaзуjу вaлиднoст прeдлoжeнe 

мeтoдe и њeну ниску мeрну нeсигурнoст, чaк и нa рeлaтивнo ниским фрeквeнциjaмa 

узoркoвaњa. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  
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III ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА 

 

III.1 услови дефинисани за кандидата студијским програмом: 
За успешан завршетак докторских студија потребно је сакупити 180 ЕСПБ бодова. Бодови се 

скупљају кроз следеће активности: полагање испита из обавезних и изборних предмета, полагање 

квалификационог испита, истраживачки рад и израду докторске дисертације. Додатно, кандидат је 

обавезан да објави најмање један рад у часопису који се налази на SCI листи. 

 

 

III.2 Да ли кандидат испуњава услове?    ДА   НЕ 

Образложење: Кандидат је успешно испунио обавезе предвиђене планом и програмом 

докторских студија студијског програма Енергетика, електроника и телекомуникације. Положио 

је, како испите из обавезних и изборних предмета, тако и квалификациони испит и на тај начин је 

стекао 120 ЕСБП бодова. Преосталих 60 ЕСПБ бодова стиче се одбраном докторске дисертације.  

Кандидату је прихваћен рад, са проблематиком уско везаном за тему докторске дисертације, у 

часопису са SCI листе са датумом објаве август 2018. године. Поред тога, кандидат има већи број 

публикација на међународним и домаћим конференцијама, чија је тематика такође уско везана за 

тему докторске дисертације. 

На основу изнетих података, комисија је мишљења да кандидат испуњава услове за израду 

докторске дисертације. 

 

 

 

IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  

 

IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 

 

Драган Пејић, рођен 15.09.1968. године у Трнову, општина Мркоњић Град, БиХ, од 

01.09.19995. године ради на ФТН-у у Новом Саду, Департман за енергетику, електронику 

и телекомуникације, на Катедри за електрична мерења, ужа научна област Електрична 

мерења, метрологија и биомедицина. Магистрирао је 1997. године на тему 

ВИШЕКАНАЛНО МЕРЕЊЕ ФАКТОРА ИЗОБЛИЧЕЊА. Докторску дисертацију на тему 

СТОХАСТИЧКО МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СНАГЕ И ЕНЕРГИЈЕ одбранио је маја 2010. 

године на ФТН-у у Новом Саду. 

 

Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

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

1. 

Pejic Dragan, Gazivoda Nemanja, Licina Boris, Urekar Marjan, Sovilj Platon, 

Vujicic Bojan, A Proposal of a Novel Method for Generating Discrete Analog 

Uniform Noise, ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER 

ENGINEERING, (2018), vol. 18 br. 3, str. 61-66 

М23 

2. 

Pejic Dragan, Naumovic-Vukovic Dragana, Vujicic Bojan, Radonjic 

Aleksandar, Sovilj Platon, Vujicic Vladimir, Stochastic digital DFT processor 

and its application to measurement of reactive power and energy (Article), 

MEASUREMENT, (2018), vol. 124 br. , str. 494-504 

М21 

3. 

Beljic Zeljko, Vujicic Vladimir, Pejic Dragan, Sokola Matija, Mitrovic Zoran, 

Sovilj Platon, Grid Fundamental Harmonic Measurement in Presence of 

Gaussian Frequency Deviation Using 2-Bit Flash A/D Converter (Article), 

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, (2017), vol. 24 br. 2, str. 481-

488 

М23 

http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Pejic%20Dragan
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Pejic%20Dragan
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Licina%20Boris
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Urekar%20Marjan
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Sovilj%20Platon%20M
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Sovilj%20Platon%20M
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Sovilj%20Platon%20M
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Pejic%20Dragan
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Naumovic-Vukovic%20Dragana
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Naumovic-Vukovic%20Dragana
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Radonjic%20Aleksandar
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Radonjic%20Aleksandar
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Sovilj%20Platon%20M
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Sovilj%20Platon%20M
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Beljic%20Zeljko%20V
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Vujicic%20Vladimir%20V
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Vujicic%20Vladimir%20V
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Sokola%20Matija%20A
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Sokola%20Matija%20A
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Sovilj%20Platon%20M
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4. 

Urekar Marjan, Pejic Dragan, Vujicic Vladimir, Avramov-Zamurovic Svetlana, 

Accuracy improvement of the stochastic digital electrical energy meter 

(Article), MEASUREMENT, (2017), vol. 98 br. , str. 139-150 

М21 

5. 

Sovilj Platon, Milovanovic Milan, Pejic Dragan, Urekar Marjan, Mitrovic 

Zoran, Influence of Wilbraham-Gibbs Phenomenon on Digital Stochastic 

Measurement of EEG Signal Over an Interval (Article), MEASUREMENT 

SCIENCE REVIEW, (2014), vol. 14 br. 5, str. 270-278 

М23 

 

 

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

За докторске студије на Факултету техничких наука неопходно је да ментор има најмање пет 

публикованих радова у часописима са SCI листе у претходних 10 година. 

 

 

IV.2 Да ли ментор испуњава услове?     ДА   НЕ 

Образложење: 
Проф. др Драган Пејић је ванредни професор на Факултету техничких наука у Новом Саду. 

Од почетка своје професионалне каријере бави се електричним мерењима, мерним методама и 

техникама, мерним инструментима, теоријском, примењеном и законском метрологијом. 

Наставник је на више предмета из области мерне технике, на додипломским, мастер и 

докторским студијама. Аутор је и/или коаутор великог броја радова који су објављени у 

домаћим и међународним часописима или изложени на међународним или домаћим 

конференцијама. Учествовао је на више домаћих и међународних пројеката за потребе 

привредних организација. Проф. др Драган Пејић испуњава све услове за ментора докторске 

дисертације на Факултету техничких наука, укључујући и број објављених радова у 

часописима са SCI листе у претходних 10 година. 

Комисија оцењује да je проф др Драган Пејић подобан да буде ментор дисертације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 

 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

Нова метода за повећање ефективне резолуције стохастичких мерних инструмената високих 

перформанси 

 

Наслов тезе је подобан?     ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

 

 

V.2 предмета (проблема) истраживања 

http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Urekar%20Marjan
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Pejic%20Dragan
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Pejic%20Dragan
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Avramov-Zamurovic%20Svetlana
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Sovilj%20Platon%20M
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Sovilj%20Platon%20M
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Pejic%20Dragan
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Pejic%20Dragan
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Mitrovic%20Zoran%20Lj
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Mitrovic%20Zoran%20Lj
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При генерисању униформног шума се у свету најчешће користе дигиталне методе применом LFSR 

структуре и Д/А конвертора које су по својој природи детерминистичке. Ове методе се ослањају на 

број бита LFSR структуре и на резолуције Д/А конвертора, те због тога могу да генеришу само 

дискретне вредности. За разлику од наведених метода, метода која се разматра у тези даје 

могућност избора вредности униформног шума из континуалног напонског опсега који се јавља на 

излазу генератора тестерастог напона, чиме се знатно повећава ефективна резолуција мерења, а 

посебно стохастичких мерних инструмената високих перформанси.   

 

 

Предмет истраживања је подобан?    ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
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Избор литературе је одговарајући?    ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.4 циљева истраживања 

Циљ истраживања је формулација нове методе за повећање ефективне резолуције стохастичких 

мерних инструмената високих перформанси на бази дефинисања тренутка одмеравања тестерастог 

напона. 

Очекује се да ће генератор шума базиран на предложеној методи повећати  ефективну резолуцију 

стохастичких мерних инструмената. Уградњом у постојеће, као и коришћењем код развоја нових 

стохастичких мерних инструмената, обезбедиће се мања мерна несигурност и високе перформансе 

мерења таквих инструмената. 

 

Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

 

 

 

 

 

 

V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=19
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=19
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=18466
https://doi.org/10.1109/19.850404
http://doi.org/10.1109/19.963164
https://doi.org/10.1016/j.measurement.2016.11.038
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Horowitz
https://en.wikipedia.org/wiki/Winfield_Hill
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-521-37095-0
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С обзиром да је истраживање на теми део пројекта технолошког развоја Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја под ознаком ТР32019, резултати су директно применљиви у 

мерењима у дистрибутивној мрежи и омогућиће знатно поједностављење хардвера мерних 

инструмената, посебно оних који се користе за надзор и обрачун. 

 

 

 

Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?     

                            ДА                 НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

 

 

V.6 план рада 

 План и програм истраживања: 

 Прва фаза: Теоријска анализа проблема; 

 Друга фаза: Дефинисање математичког модела методе генерисања униформног шума; 

 Трећа фаза: Симулациона провера математичког модела и оцена граничних перформанси; 

 Четврта фаза: Потврђивање повећања резолуције на основу симулационог екперимента у 

претходној фази; 

 Пета фаза: Експериментална провера решења проблема; 

 Шеста фаза: Дискусија решења; 

 Седма фаза: Закључак и предлог за даља истраживања. 

 

План рада  је одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

 

V.7 метод и узорак истраживања 

Методе које ће бити примењене:  

Анализа, синтеза, симулација и експеримент. 

Начин избора, величина и конструкција узорка:  

Како ће се користити методе за квалитативну оцену добијеног униформног шума, за добијање 

валидног узорка ће се за свако мерење обавити бар 100 понављања, како симулације, тако и 

експеримента. За симулације ће бити коришћени најпогоднији  теоријски модели сигнала. 

 

Метод и узорак су одговарајући?        ДА               НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 
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Лабораторија за Метрологију Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду. 

 

Услови за експериментали рад  су одговарајући?    ДА       НЕ        ДЕЛИМИЧНО 

 

 

V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 

 Све статистичке обраде података добијених симулацијама, као и експерименталних резултата 

ће бити извршене у програмским пакетима "National Instruments Multisim", „Wolfram Mathematica“ 

и „MS Excel“у Лабораторији за метрологију Факултета техничких наука. 

  

Истраживања на теми докторске тезе су део истраживања на пројекту технолошког развоја 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије "Мерења у концепту паметне 

дистрибутивне мреже", бр. ТР32019. Резултати који се очекују су директно применљиви у 

наведеном пројекту технолошког развоја. 

 

Предложене методе  су одговарајући?     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 

 

Образложење (до 500 карактера): 

На основу позитивне оцене формулације наслова теме, предмета истраживања, познавања 

проблематике на основу изабране литературе, циљева истраживања, очекиваних резултата 

(хипотезе), плана рада, метода истраживања, места, лабораторије и опреме за 

експериментални рад, методе статистичке обраде података и осталих релевантних 

података, Комисија је једногласно донела закључак да је тема „Нова метода за повећање 

ефективне резолуције стохастичких мерних инструмената високих перформанси“ кандидата 

Немање Газивода подобна за израду докторске тезе. 

 

За ментора докторске тезе Комисија предлаже др Драгана Пејића, ванредног професора 

на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. 

 

 

датум: 

 

проф. др Зоран Митровић, председник 

комисије  

 

 

 др Драган Ковачевић, члан 

 

 

доц. др Марјан Урекар, члан 

 

 

доц. др Борис Антић, члан 

 

 

ванред. проф. др Платон Совиљ, члан 

 


