
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 ФТН, на основу Одлуке НН већа и у складу са Статутом 
 
Датум именовања комисије:   Решење 012-199/11-2017 од 18.05.2017.  

Састав комисије:  

1. Делић др Владо  редовни 
професор 

телекомуникације и обрада 
сигнала 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, УНС председник 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
2. Трповски др Жељен  ванредни 

професор 
телекомуникације и обрада 
сигнала 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, УНС члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

   
3. Сечујски др Милан  ванредни 

професор 
телекомуникације и обрада 
сигнала 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, УНС члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
4. Николић др Јелена  доцент 

 
телекомуникације  

 презиме и име звање ужа научна област 

 Електронски факултет, Ниш члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
5. Јаковљевић др Никша  доцент телекомуникације и обрада 

сигнала 
 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, УНС члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 



 2 
 

 
II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
 
1. Име, име једног родитеља, презиме: Владимир Јован Тадић 

2. Датум рођења:   10.01.1980.   Место и држава рођења: Нови Сад, Србија 

 
II.1 основне студије 
 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 
 
универзитет: Универзитет у Новом Саду 

факултет: Факултет техничких наука 

студијски програм: Електротехника и рачунарство 

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: Електротехника и рачунарство 

звање:    Магистар техничких наука из области електротехнике и рачунарства 

научна област: Телекомуникације и обрада сигнала 
 

наслов завршног рада: Детекција и очитавање регистарских таблица с посебним освртом на слике 
снимљене класичним дигиталним фотоапаратом 

    
 
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: 

 

1999 2004 8,03 

2004 2009 9,83 

2016 

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

1. 

Vladimir Tadić, Miodrag Popović, Peter Odry, “Fuzzified Gabor filter for license plate 
detection”, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 48, 2016, 40-58, 
Elsevier (IF 2.604) 

М21 

кратак опис садржине: Овај рад приказује нови алгоритам за детекцију и издвајање 
регистарских таблица из комплексне слике користећи фази 2Д Габор филтар. Параметри 
филтра оријенатацијa и таласне дужине су фазификовани у циљу оптимизације Габор филтра. 
Фазификацијом таласних дужина постиже се додатна селективност филтра. Белова и 
троугаона функција припадности показале су се као најбољи избор за одређивање параметара 
филтра при фазификацији у експериментима. Овако фазификовани параметри пружају 
задовољавајуће резултате; компоненте од интереса су ефикасно издвојене и доказано је да је 
поступак веома отпоран на шумове. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

2. 

Vladimir Tadić, Željen Trpovski, Peter Odry, “License Plate Detection using Gabor 
Filter Banks and Texture Analysis”, Proc. 9th IEEE International Symposium on 
Intelligent Systems and Informatics, Subotica, pp. 381-386, 2011. 

 

М33 

кратак опис садржине: Рад се бави детекцијом и издвајањем регистарских таблица с посебним 
освртом на слике снимљене конвенционалним дигиталним фотоапаратом скромних могућности. У 
раду је описан процес детекције регистарских таблица помоћу морфолошких операција, Габор 
филтра и Габор филтар банке, као и примена разних метода сегментације у фази предобраде 
улазне слике. Особине таблице: висина и ширина регистарске таблице и висина и ширина 
карактера унутар таблице се користе при формирању структурних елемената за морфолошке 
операције. Анализом повезаних компоненти се проналази тачна локација регистарске таблице у 
комплексној слици возила.  
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

3. 
Vladimir Tadić, Željen Trpovski, Peter Odry, “Filtriranje u predprocesiranju slike u 
detekciji i prepoznavanju registarskih tablica“, Procedings of DOGS 2008, Kelebija 

 

М63 

кратак опис садржине: Рад се бави детекцијом и издвајањем регистарских таблица. Поступак за 
издвајање регистарске таблице састоји се из низа морфолошких операција, помоћу Габор-овог 
филтра, као и предобраде слике помоћу метода за сегментацију слике. Особине таблице: ширина и 
висина таблице и ширина и висина карактера послужиће нам за формирање структурних 
елемената код морфолошких операција. Метода анализе повезаних компоненти коришћена је код 
одређивања тачне позиције таблице као и код сегментације саме таблице. Препознавање карактера 
врши се неуралном мрежом.  
 
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 Правилника о вредновању студијског програма у циљу наставка школовања на 
Факултету техничких наука (донешеног од стране Наставно-научног већа Факултета 
техничких наука на седници одржаној дана 23.05.2012 на основу члана 55. Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС” број 76/2005, 100/2007– аутентично тумачење, 
97/2008 и 44/2010) и члана 64. Статута Факултета техничких наука и Правилника о упису 
студената на студијске програме) и Одлуке о вредновању студијског програма Комисије за 
вредновање, декан Факултета техничких наука издао је Решење број: 012–8/50-2016 којим 
се кандидату Владимиру Тадићу одобрава упис на трећу годину докторских академских 
студија на програму Енергетика, електроника и телекомуникације, након завршених 
Магистарских студија на Факулету техничких наука из области Електротехника и 
рачунарство, смер Телекомуникације. По Решењу број: 012–28/50-2016 кандидату је 
признато 120 ЕПСБ бодова на основу претходно завршених студија и дефинисан услов за 
стицање звања доктора наука: 

1. Докторска дисертација (израда и одбрана) – 60ЕПСБ. 
 
III.2 Да ли кандидат испуњава услове?    ДА   НЕ 
Образложење: 
На магистарским студијама Кандидат је положио све испите одређене студијским 
програмом и одбранио магистарски рад. Увидом у документацију потврђено је да је декан 
Факултета техничких наука дана 30.12.2016. кандидату издао Решење број 012–28/50-2016 
којим му се признаје 120 ЕПСБ бодова на основу претходно завршених студија, стога 
кандидат задовољава услов да приступи изради и одбрани докторске дисертације као 
једином, Решењем број 012–28/50-2016, дефинисаном предуслову за стицање звања 
доктора наука. 
 
 
IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  
 
IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 
 
Биографија ментора (до 500 каракетра): 
Татјана Лончар Турукало диплому инжењера електротехнике добија 2001. год. на 
Факултету техничких наука, као студент генерације, потом магистрира 2007. и докторира 
2011. године.  
Запослена је на Катедри за телекомуникације и обраду сигнала Факултета техничких 
наука од 2006, тренутно у звању ванредног професора. Наставу држи на основним, мастер 
и докторским академским студијама из области обраде сигнала, слике и машинског учења. 
Учестввала је на шест међународних и пет републичких пројеката. Аутор је више од 70 
публикација у часописима и међународним конференцијама. 
 
Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

Р. 
бр. 

аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1. 

Tatjana Lončar Turukalo, Dragana Bajić, Nina Japundžić-Žigon: 
“Тemporal Sequence Parameters in Isodistributional Surrogate Data: Model 
and Exact Expressions,” IEEE Transactions of Biomedical Engineering, 
VOL. 58, no. 1, pp. 16-24, 2011  [IF 2,347] 

 
М21 
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2. 

Tatjana Lončar-Turukalo, Marko Vasić, Tatjana Tasić, Gorana 
Mijatović, Sofija Glumac, Dragana Bajić,  Nina Japundžić-Žigon: “Heart 
rate dynamics in doxorubicin-induced cardiomyopathy,” Physiological 
Measurements 36, No. 4 (2015) 727–739 [IF 1,808] 

 
М22 

3. 

Aleksandar Bošković, Tatjana Lončar-Turukalo, Olivera Šarenac, Nina 
Japundžić-Žigon, Dragana Bajić: “Unbiased entropy estimates in stress: A 
parameter study,” Computers in Biology and Medicine, 42(6): 667-679, 
2012 [IF 1,240] 

 
М23 

4. 

Jelena Nikolić, Tatjana Lončar-Turukalo, Srđan Sladojević, Marija 
Marinković, Zlata Janjić: “Melanoma risk prediction models”, 
Vojnosanitetski pregled (Military Medical and Pharmaceutical Journal of 
Serbia, 2014; 71(8): 757–766, ISSN 0042-8450 [IF 0,292] 

 
М23 

5. 
Dragana Bajić, Tatjana Lončar-Turukalo: “A simple suboptimal 
construction of cross-bifix-free codes,” Cryptography and Communications: 
Volume 6, Issue 1 (2014), Page 27-37, Springer, ISSN 1936-244 [IF 0,828]  

 
М23 

 
IV.1 услови дефинисани за ментора у области којој припада докторска дисерација: 
 
Према члану 12 став 1 Правила докторских студија УНСа од 25.02.2013, за ментора за 
израду докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта може бити 
именован наставник Универзитета који је у радном односу на факултету који реализује 
студијски програм докторских студија.  
Према члану 12 став 4 истих Правила, за ментора може бити именован наставник који је 
способан за извођење 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 министарства надлежног за науку, у последњих 10 
година и који испуњава следеће допунске критеријуме за поље техничко-технолошких 
наука - 5 радова објављена у часописима са ISI листе;  
 
IV.2 Да ли ментор испуњава услове?     ДА   НЕ 
Образложење: 
Ментор је запослен на ФТН, изводи наставу на докторским студијама и у последњих 10 
година има више од 5 радова објављених у часописима из одговарајуће области студијског 
програма. Ментор испуњава и допунски услов да има бар 5 радова објављених на ISI 
листи. 
 
 
V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 
 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

 
Фазификација Габорoвог филтра и њена примена у детекцији  

регистарских таблица 
 
Наслов тезе је подобан?     ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.2 предмет (проблем) истраживања 
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      Проблем истраживања јесте аутоматско препознавање регистарских таблица одн. 
проблем поуздане сегментације регистарске таблице са слика добијених комерцијалним 
фотоапаратима при различитим условима осветљења, у присуству шума и/или 
деградације. Док је само препознавање карактера са регистраске таблице проблем који се 
успешно решава са неколико поузданих алгоритама сегментације и препознавања 
карактера, проблем саме детекције регистарске таблице на слици наводи се као узрок 
неуспешног аутоматског очитавања регистарских таблица у највећем броју радова на ову 
тему. 
      У већини радова који се баве аутоматским препознавањем регистарских таблица 
коришћене су слике добијене апаратима специјално дизајнираним у ову сврху special 
register cameras у даљем тексту означене са РЕГ. РЕГ камере су значајно скупље од 
комерцијалних фотоапарата јер обично укључују и специјалну оптику, као и софтверску 
подршку за предобраду која значајно доприноси квалитету иницијалне слике на којој се 
врши детекција регистарске таблице. У оквиру овог истраживања, циљ је развој робусног 
алгоритма који би успешно обрађивао и слике значајно лошијег квалитета, начињене 
комерцијалним апаратима, уз сав шум својствен овом начину аквизиције слике. 
Алгоритам који се предлаже заснива се на Габоровом филтру са параметрима одређеним 
фази логиком. Фази Габоров филтар се користи за детекцију компоненти таблице и њене 
околине у комплексној слици возила. 
       Теорија фази скупова (Zadeh, 1965) је математички формализован начин представе и 
моделирања неодређености у лингвистици. У теорији класичних, јасних скупова, неки 
одређени елемент или припада, или не припада неком дефинисаном скупу. Другим 
речима, припадност елемента скупу јесте крајње дистинктна. Фази скуп је у том смислу, 
генерализација класичног скупа, будући да се припадност (тј. степен припадности) 
елемента фази скупу може окарактерисати бројем из интервала [0,1]. Другим речима, 
функција припадности фази скупа пресликава сваки елемент универзалног скупа у 
поменути интервал реалних бројева. Једна од највећих разлика између класичних и фази 
скупова јесте у томе што класични скупови увек имају јединствену функцију 
припадности, док се за фази скуп може дефинисати бесконачно много различитих 
функција припадности којима се он може описати. 
       Овај моћни математички апарат искоришћен је у нашем истраживању у циљу 
побољшања разултата филтрирања, тако што је извршена фазификација параметара 
Габоровог филтра. На овај начин унапређена је детекција и екстракција регистраских 
таблица, чак и у случају слика комплекснијег садржаја. Фазификација Габор филтра 
рађена је у два корака, где су фазификована два параметра од интереса: оријентација и 
таласна дужина. Наиме, екпериментисањем се дошло до закључка, да само ова два 
параметра имају значајан утицај на резултате филтрирања, детекцију текстура и ивица и 
крајњи резултат детекције таблица док нпр. за ову потребу фактори скалирања и 
девијација не утичу на одзив филтра. Фазификацијом оријентације и таласне дужине 
Габоровог филтра добијена је филтар банка, која као параметре користи фазификовану 
оријентацију и таласну дужину.  
       Важно је напоменути да претерана фазификација може довести до значајног увећања 
комплексности, што може имати утицај на време процесирања и у најгорем случају може 
довести до недостатка меморије. Наиме, код фазификованог параметра, одређена вредност 
фази функције рачуна се за сваки пиксел посебно, што увећава рачунарску комплексност. 
Исто тако, морамо пажљиво изабрати улазне и излазне функције припадности, јер постоје 
вредности интервала и параметара датих функција, које немају утицај или чак могу 
негативно да утичу на резултат, стога је неопходно такве вредности избегавати и 
елиминисати.   
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      Приликом примене алгоритма уочено је да  је главни проблем при издвајању таблице, 
поред лоших услова снимања, присуство елемената на слици сличних димензија као 
таблица. У том случају могућа је погрешна детекција или немогућност алгоритма да се 
одлучи за једну компоненту. Показало се да је алгоритам отпоран на „лоше услове 
снимања“ који подразумевају: лош угао снимања и премала или превелика удаљеност 
објекта од интереса. 
      Главни закључак на основу разултата и експеримената јесте, да фази Габор филтар 
веома добро детектује компоненте од интереса у комплексној слици са минималним 
одступањима. Ово је могуће постићи захваљујући примени фази логике, која на 
флексибилан начин врши прилагођење параметара филтра самом проблему, што није 
могуће одрадити класичним математичким резоновањем. 
 
Предмет истраживања је подобан?    ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.3 познавањe проблематике на основу изабране литературе са списком литературе 

 Алгоритми за сегментацију и препознавања таблица су увелико у практичној примени, 
а неки су јавно отворени за тестирање и поређење перформанси. Само издвајање, одн. 
сегментација регистарске таблице са слике је и даље веома актуелан истраживачки 
проблем будући да у великој мери исход зависи од услова снимања и садржаја слике. 
 Развијене су многе различите процедуре за детекцију и издвајање регистарских 
таблица као нпр. коришћење Hough трансформације (Kolour and Shahbahrami, 2011), 
корелације, раста региона, “bottom-hat” трансформације (Anagnostopoulos et al., 2008; 
Kolour and Shahbahrami, 2011) и Габоровог филтра (Anagnostopoulos et al., 2008; Becerikli 
et al., 2007; Choras, 2007; Kolour and Shahbahrami, 2011). Сваки од поменутих поступака 
има своје предности и недостатке. Квалитет исечених таблица као резултат наведених 
поступака примарно зависи од квалитета опреме за снимање, а секундарно зависи од 
квалитета алгоритма за процесирање слике.  
 Idrissa and Acheroy (2002) у свом раду користе Габорову филтар банку за детекцију и 
анализу текстура. Филтар банка садржи разноврсне филтре са различитим оријентацијама 
и резултат њихове употребе су различити одзиви. За сваки од ових одзива се рачуна 
локална енергија добијеног резултата, која се касније користи за класифијацију текстура 
фази кластеризацијом, која класификује улазне пикселе на основу особина добијених 
анализом текстура. У једном сличном раду (Tadic et. al., 2011), користи се слична филтар 
банка за детекцију регистарских таблица, али је постпроцесирање одзива филтар банке 
другачије. Наиме, користи се морфолошка обрада слике за крајње издвајање таблице, а не 
кластеризација.  
 Sousa et. al. (2007) у свом раду користе Габоров вејвлет филтар са 12 оријентација 
између 0 и 180 степени, при фиксној фреквенцији од 50Hz и са девијацијом у правцу осе x 
осе од 0.05 и у правцу y осе од 0.015. Овако конструисани филтар служи за детекцију 
уских компоненти у слици. 
 У раду (Yilmaz et. al., 2003) користи се Габоров филтар за алгоритам праћења циљева 
из ваздуха, где су снимци снимљени инфрацрвеном камером. Пошто улазни снимци 
садрже мали број јасних текстура и имају много шума, аутори примењују филтрирање 2Д 
Габоровим филтром са 4 оријентације и на крају сумирају резултате филтрирања у циљу 
јаснијег издвајања текстура. Овај резултат затим служи као улаз за модул који врши 
компензацију покрета између два узастопна снимка.  
 Choras et. al. (2007) у свом раду користe Габорове филтре за издвајање главних 
особина слике. Наиме, особине слике су потребне у процесу проналажења одговарајућих 
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слика (у складу са захтевима) из базе слика и за класификацију слика. Габоров филтар је 
погодан за анализу, пошто скоро униформно покрива цео просторни домен и има одличну 
заједничку локализовану резолуцију у просторном и спектралном домену. У раду је 
коришћена филтар банка са 4 фреквенције и 6 оријентација, тј. од 24 филтара. Затим, 
резултат филтрирања анализира се помоћу момената у циљу класификације објеката. Исто 
тако, аутор описује и фази алгоритам за сегментацију у боји. Циљ је слику поделити у 
хомогене области, тако што се користе фази правила која описују разлику у нијансама 
између суседних пиксела, што у суштини описује степен дисконтинуитета између 
суседних пиксела. 
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Избор литературе је одговарајући?    ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
 
V.4 циљеви истраживања 

      Циљ истраживања јесте евалуација перформанси Габоровог филтра са фазификованим 
параметрима за примену у детекцији и издвајању регистарских таблица у случају када су 
улазне слике снимане комерцијалним апаратима и/или су лошијег квалитета, као и 
генерализација резултата на сличне проблеме детекције и сегментације објеката на слици. 
 
Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
 
V.5 очекивани резултати (хипотезе) 

      Робустан алгоритам за успешну аутоматску детекцију регистарских таблица на основу 
слика значајно лошијег квалитета и/или сниманих комерцијалним камерама, самим тим и 
јефтинију реализацију целокупног система са комерцијалним камерама. 
Уопштење примењених поступака на многе друге проблеме детекције и сегментације из 
области дигиталне обраде слике и препознавања објеката  
 
Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?     
                            ДА                 НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
 
V.6 план рада 

 План истраживања у првој фази обухвата идентификацију и детаљну анализу 
проблема, преглед и критички осврт на  постојеће алгоритме за детекцију регистарских 
таблица доступне у литератури. На основу извршене анализе, биће одређени начини за 
превазилажење уочених недостатака код постојећих решења. Биће тестирано решење на 
бази фазификованог Габоровог филтра, реализовано у програмском пакету Matlab, а затим 
функционално верификовано путем симулација. Улазне слике већином ће бити снимљене 
класичним дигиталним фотоапаратом скромних могућности, а исто тако користиће се и 
датотеке са сликама снимљеним професионалном опремом доступне на Интернету у циљу 
тестирања перформанси алгоритма при различитим квалитетима улазних снимака. На 
крају ће бити изведени одговарајући закључци у погледу перформанси предложеног 
алгоритма, као и могућности генерализације предложеног приступа на сличне проблеме у 
обради слике. 
 
План рада  је одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
 
V.7 метод и узорак истраживања 

     У изради ове докторске дисертације биће примењене комбиноване теоријске, 
симулационе и екcперименталне методе у циљу процене перформанси алгоритма при 
детекцији и издвајању регистарских таблица из комплексних слика. Биће извршена 
детаљна анализа проблема и недостатака постојећих алгоритма за детекцију и издвајање 
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регистарских таблица и на основу тога предложени начини и смернице за превазилажење 
и решење тих проблема. Приказаће се основне карактеристике Габоровог филтра као и 
начин фазификације параметара. Симулацијама ће бити испитана и потврђена 
функционалност новог алгоритма за разне типове регистарских таблица, као и за разне 
врсте улазних слика у смислу квалитета. На крају извршиће се експериментална 
верификација алгоритма на примерима деградиране слике возила, при чему ће сам степен 
деградације варирати у циљу проналажења граничних случајева при детекцији. 
Планира се да база слика самостално направљена помоћу класичног фотоапарата 
скромних могућности треба да садржи око 1000 снимака различитих квалитета.  
 
Метод и узорак су одговарајући?        ДА               НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
 
V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 

    Место истраживања: Снимање базе регистарских таблица урађено је у градској средини.  
Истраживање je рађено на персоналном рачунару помоћу програмског пакета Matlab. 

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

     Основне методе статистичке обраде података, место и време експерименталне провере 
резултата истраживања ако је таква провера планирана, веза на шире истраживачке 
пројекте ако су истраживања у оквиру докторске дисертације њихов део и сл. 
Експериментална провера биће урађена на персоналном рачунару помоћу формиране тест 
базе слика. Провера резултата ће, у складу са проблемом, бити извршена поређењем са 
познатим регистарским ознакама из прикупљеног тест скупа слика. Tачност ће бити 
процењена на основу броја слика на којима је регистарска ознака тачно детектована у 
односу на укупан број доступних слика. Резултати ће бити приказани табеларно за 
коришћене базе. 
 
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 увида у до сада објављене радове, формулацију теме, предмета и циља 
истраживања, показаног познавања проблематике и очекиваних резултата, Комисија 
сматра да је тема „Фазификација Габоровог филтра и њена примена у детекцији 
регистарских таблица“ подобна за докторску дисертацију и да кандидат Владимир 
Тадић испуњава све законске услове за рад на предложеној теми докторске дисертације. 
Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета техничких наука и Сенату 
Универзитета у Новом Саду да прихвати као подобну предложену тему и кандидата и да 
се за ментора именује проф. др Татјана Лончар Турукало, која испуњава актуелне 
услове за вођење докторске дисертације кандидата према Правилнику УНС-а, и према 
Правилима за акредитацију у високошколском образовању.  

 
 
Датум: 13.06.2017. 
 

проф. др Владо Делић, председник комисије 

 
 

проф. др Жељен Трповски, члан комисије 

 
 

проф. др Милан Сечујски, члан комисије 

 
 

доц. др Јелена Николић, члан комисије 

 
 

доц. др Никша Јаковљевић, члан комисије 
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