
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, број 012/199/29-2017 

Датум именовања комисије:    29.06.2017. 

Састав комисије:  

1. др Владимир Срдић редовни 
професор 

Неорганске технологије и 
материјали 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Технолошки факултет, Нови Сад председник 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
2. др Игор Пашти ванредни 

професор 
Физичка хемија - електрохемија 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет за физичку хемију, Београд члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
3. др Далибор Секулић доцент Електроника 
 презиме и име звање ужа научна област 

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

 
4. др Јован Бајић доцент 

 
Електроника 

 презиме и име звање ужа научна област 

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

 
5. др Горан Стојановић редовни 

професор 
Електроника 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 
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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
 
1. Име, име једног родитеља, презиме: Драгана, Зоран, Васиљевић 

2. Датум рођења:   21.01.1987. Место и држава рођења: Добој, Република Српска, БиХ 

 
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: електроника - микрорачунарска електроника 

наслов завршног рада:“Актуатор нервних импулса“ 

    
 
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 2010 8.62 

2010 2010 9,67 

2010 

120 10.00 
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II.4 приказ научних и стручних радова  
 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1. 

С.М. Савић, Г. Стојановић, Д. Васиљевић, К. Војисављевић, А. Дапчевић, 
А. Радојковић, С. Пршић, Г. Бранковић: “Nanoindentation study of nickel 
manganite ceramics obtained by a complex polymerization method”, Ceramics 
International , vol. 42, no. 10, pp. 12276–12282, 2016. 

M21 

кратак опис садржине:  
Хемијска синтеза праха никл-манганита je реализована комплексном методом полимеризације. 
Добијени фини нанокристални прахови су униформно пресовани и синтеровани на различитим 
температурама од 1000 °C до 1200 °C током 2 h, и у различитим атмосферама: ваздух и 
кисеоник. Највиша густина је добијена за узорак синтерован на 1200 °C у атмосфери кисеоника. 
Енергија за транзицију директног опсега (Еg) израчуната са Таук графика се смањује од 1.51 до 
1.40 еV са повећањем температуре синтеровања. Испитивање узорака је вршено коришћењем 
тространог пирамидалног (Berkovich) дијамантског врха, а мерен је Јунгов модуо еластичности 
и тврдоћа керамике са негативним температурним коефицијентом на различитим дубинама 
индентације. Највећу тврдоћу (0.754 GPa) и модуо еластичности (16.888 GPa) показујe керамика 
синтерована на највишој температури у атмосфери кисеоника. 
рад припада проблематици докторске дисертације                             ДЕЛИМИЧНО  

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

2. 

Г. Стојановић, В. Мандић, М. Ћурчић, Д. Васиљевић, М. Кисић, Н. 
Радосављевић: Combining rapid prototyping techniques in  mechanical 
engineering and electronics for realization of a variable capacitor, Rapid 
Prototyping Journal (IF 1.156), vol. 20, no. 2, pp. 115-120, 2014. 

M21 

кратак опис садржине:  
У овом раду представљена је комбинација технологија poly-jet и ink-jet на мултидисциплинаран 
начин како би се искористиле предности ових брзих прототипова у производњи варијабилног 
интердигиталног кондензатора. Платформа 3D комплексне геометрије, са оптимизованим 
дизајном и шупљином испод прстију кондензатора (плоча), израђена је помоћу Alaris 3D 
штампача, док су проводни сегменти сребра израђени помоћу Dimatix инк-јет штампача и 
захваљујући механичкој флексибилности платформа је прекривена користећи ове сегменте. 
Када једна страна структуре кондензатора промени угаони положај (у опсегу од 0 до 90 °) у 
односу на фиксни део, добија се варијација укупне капацитивности. Укупна капацитивност се 
смањује (у опсегу од 20,2 до 1.5 pF) са смањењем ефективнe области преклапања за промену 
угаоног положаја од 0 до 90 °. Максимални измерени однос подешавања за предложени дизајн 
варијабилног кондензатора износи 13,5:1. Приказани варијабилни кондензатор се може 
користити за детекцију угаоне позиције у опсегу од 0 до 90 °. 
рад припада проблематици докторске дисертације                             ДЕЛИМИЧНО  

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

3. 
Н. Јеранче, Д. Васиљевић, Н. Самарџић, Г. Стојановић: A Compact 
Inductive Position Sensor Made by Inkjet Printing Technology on a Flexible 
Substrate, Sensors (IF 1.953), vol. 12, no.2, pp. 1288-1298, 2012. 

M21 

кратак опис садржине:  
Овај рад описује дизајн, симулацију и израду индуктивног угаоног сензора положаја на 
флексибилном супстрату. Сензор је састављен од сребрних намотаја у виду меандра 
одштампаних на флексибилном супстрату (Каптон филм) користећи ink-jet технологију. 
Флексибилност омогућава да након штампања у равни, завојнице могу бити савијане и стављене 
једна унутар друге. Променом угаоног положаја унутрашње завојнице (ротор) у односу на 
спољашњу (статор), мења се међусобна индуктивности и самим тим и импеданса. На тај начин 
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је могуће одредити угаони положај из измереног стварног и имагинарног дела импедансе, у 
нашем случају у фреквенцијском опсегу од 1 MHz до 10 MHz. 
Експериментални резултати су упоређени са резултатима симулације добијених помоћу 
лабораторијски развијеног софтверског алата где се види добро слагање резултата. Захваљујући 
једноставном дизајну и изради, малим захтевима за простор и тежини, реализовани сензор 
представља економичну алтернативу другим сензорима који се тренутно користе у 
апликацијама масовне производње. 
рад припада проблематици докторске дисертације                             ДЕЛИМИЧНО  

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

4. 

Д. Васиљевић, Д. Брајковић, Д. Кркљеш, Б. Обреновић, Г. Стојановић, 
Testing and Characterization of Multilayer Force Sensing Resistors Fabricated 
on Flexible Substrate, Informacije MIDEM - Journal of microelectronics, 
electronic components and materials (IF 0.478), vol. 47, no. 1, pp. 40-48, 2017. 

M23 

кратак опис садржине:  
Овај рад представља дизајн, израду и карактеризацију сензора силе (FSR- force sensing resistor) 
који се могу користити у многим уређајима у медицини, рехабилитацији, роботици, 
стоматологији, итд. Састоје се од штампаних електрода развијених на флексибилном супстрату, 
сензорског слоја и слоја лепка који служи као дистанцер између електрода и сензорског слоја. 
Развијена су четири типа сензора различитог дизајна електрода. Мерна поставка је развијена у 
лабораторијским условима и представља уређај за прецизно мерење контролисане силе 
примењене на сензоре. Представљени су отпорности сензора у функцији примењене силе и 
температуре, као и напон у функцији примењене силе. Дoбијене отпорности су биле у распону 
од десетак ома за широк опсег примењене силе (1 N - 65 N). 
рад припада проблематици докторске дисертације:                                  ДА  

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

5. 
Д. Кркљеш, Д. Васиљевић, Г. Стојановић: A capacitive angular sensor with 
flexible digitated electrodes, Sensor Review (IF 0.616), vol. 34, no. 4, pp. 382-
388, 2014. 

M23 

кратак опис садржине:  
Циљ овог рада је представити прототип капацитивног сензора угаоног положаја који користи 
предности флексибилне/штампане електронике. 
Новина сензора је да је кондензаторска структура постављена на обим ротора и статора, и  
поседује два канала (кондензаторске структуре) електрично померене за π/4 и да је ротор 
заједнички за оба канала. Електроде сензорског кондензатора су дигиталне, дајући троугаону 
преносну функцију. Овај прототип сензора се састоји од две флексибилне сребрне електроде 
штампане на ink-jet технологијом, формирајући цилиндричну кондензаторску структуру. Једна 
од њих је омотана око статора, а друга је омотана око роторског дијела једноставне механичке 
платформе која је коришћена за прецизно подешавање угаоног помераја. Коришћењем LCZ 
уређаја (индуктивност-капацитивност-импеданса) мерена је капацитивност сензора у функцији 
угаоном помераја и представљени су резултати за пун мерни опсег. Резултати добијени 
експерименталном методом су упоређени са аналитичким и добијено је веома добро преклапање 
резултата. Приказана капацитивна сензорска структура се може користити као апсолутни или 
инкрементални енкодер различитих резолуција, и може наћи примену у аутомобилској 
индустрији или роботици. 
рад припада проблематици докторске дисертације:                                  ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 
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6. 

С. Којић, С. Ајкало, М. Гужвица, Д. Васиљевић, М. Радовановић, Г. 
Стојановић: A Counter of Number of Products on the Shelf – Influences on 
Capacitance of Interdigitated Capacitor with Application in Intelligent 
Packaging, Informacije MIDEM - Journal of microelectronics, electronic 
components and materials (IF 0.242), Vol. 44, No 4, pp. 321-329, 2014. 

M23 

кратак опис садржине:  
Доступност производа на полици у продавници веома је важан аспект за обезбеђивање 
задовољног купца. Уместо физичког контролисања стања на рафовима овај рад демонстрира 
прототип бројача тачног броја производа на полици. Комплетна тест платформа направљена је 
од плексигласа. Предложени принцип заснива се на интердигиталним кондензаторима 
направљеним у inkjet технологији, где је један сет електрода постављен на платформи а други на 
самом производу. Када су сви производи на полици капацитивност је максимална. Узимањем 
производа са полице капацитивност се смањује. Направљено је и комплетно хардверско решење 
за трансфер капацитивности у број производа на полици који се исписује на дисплеју и 
оглашава се порука упозорења, ако је потребно. Предложено решење омогућава рану детекцију 
малог броја производа на полици и благовремено допуњавање. 
Овај рад изучава перформансе интердигиталних кондензатора штампаних inkjet технологијом на 
флексибилној подлози. Фокус истраживања је на испитивању различитих фактора (броју 
кондензатора везаних у паралели, тачности позиционирања електрода кондензатора, 
фреквенцијски опсег, и сл.) на капацитивност структуре. 
рад припада проблематици докторске дисертације:                                  ДЕЛИМИЧНО  

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

7. 

С. Којић, С. Ајкало, М. Гужвица, Д. Васиљевић, М. Радовановић, Г. 
Стојановић: Influence of the position of the electrodes on capacitance of 
interdigitated capacitor fabricated on flexible foil, 9. INDEL, Banja Luka, 1-3 
Novembar, 2012, pp. 308-312. 

M33 

кратак опис садржине:  
Последњих година штампана електроника на флексибилним подлогама представља нови 
приступ у електроници. Овај рад изучава перформансе интердигиталних кондензатора 
штампаних у inkjet технологији на флексибилној подлози. Фокус рада је у испитивању 
различитих фактора (број кондензатора везаних у паралелу, број „прстију“ у једном 
кондензатору, тачност позиције међу електродама кондензатора) на капацитивност структуре. 
Главни резултат представља утицај прецизности позиције електрода на промену 
капацитивности. Развијена је тест платформа која користи овај принцип за демонстрацију 
ефикасности решења за проблем „празне полице“. 
рад припада проблематици докторске дисертације:                                    ДЕЛИМИЧНО            

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

8. 

Д. Васиљевић, А. Менићанин, Љ. Живанов: Mechanical Characterization of 
Ink-Jet Printed Ag Samples on Different Substrates, 4th IFIP WG 
5.5/SOCOLNET Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial 
Systems - DoCEIS, Lisbon, April 14-18 2013, pp. 131-141. 

M33 

кратак опис садржине:  
У овом раду основна активност била је истражити како различити супстрати, температура 
синтеровања и проценат наночестица сребра у сребрном мастилу утичу на Јунгов модуо и 
тврдоћу танких штампаних узорака сребра. Узорци су припремљени помоћу јефтине 
технологије штампе помоћу DMP Dimatix штампача на полиимидном флексибилном супстрату 
и микроскопском стаклу. Карактеризација ових узорака урађена је Аgilent G200 наноиндентером 
користећи трослојни пирамидални (Berkovich) дијамантски врх. Резултати мерења показују да се 
дебљина слоја сребра штампаног ink-jet технологијом разликује за различите проценте 
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наночестица у сребрном мастилу. Сва мерења су вршена на истој дубини индентације како би се 
избегла могућност перфорације штампаног слоја. Већа температура синтеровања и већи 
проценат наночестица сребра дају већи Јунгов модуо и тврдоћу штампаног сребра. Ово 
истраживање пружа врло корисне информације о механичкој карактеризацији сребрних слојева 
на флексибилним супстратима за штампану електронику. 
рад припада проблематици докторске дисертације:                                  ДА  

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

9. 

Н. Јеранче, Н. Самарџић, Д. Васиљевић, Г. Стојановић, An efficient 
computational technique for performance prediction of inductors on flexible 
substrates, 5. Advanced Electromagnetics Symposium – AES, 16-19 April, 
2012, Paris, France. 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду је описана конструкција и тестирање програма за моделовање индуктора на 
флексибилној подлози. Самоиндуктивност и међусобна индуктивност су добијене 
интеграљењем векторског потенцијала. Резултати су проверени поређењем са аналитичким 
изразом и мереним вредностима и показују задовољавајуће поклапање. 
рад припада проблематици докторске дисертације:                                  НЕ  

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

10. 

Н. Самарџић, Д. Васиљевић, Н. Јеранче, Г. Стојановић, Design and 
fabrication of flexible ink-jet printed resonant-circuit sensor, International 
Spring Seminar on Electronics Technology, ISSE 2012; pp 455-458, 9-13 May 
2012, Bad Aussee, Austria. 

M33 

кратак опис садржине:  
У раду је приказано моделовање и фабрикација ink-јet штампаног сензора резонантног кола. 
Одзив је тестиран у ваздушном окружењу и када је сензор уроњен у воду. Промена 
капацитивности у зависности од средине, доводи до промене одзива сензора, при чему се сензор 
може користити у детекцији садржаја течности. 
рад припада проблематици докторске дисертације:                                  ДЕЛИМИЧНО 

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

11. 
Д. Васиљевић, С. Којић, Б. Пиваш, Д. Медић, А. Тадић, С. Мирковић, М. 
Радовановић: Cost-effective interdigitated capacitive sensors for efficient 
bacteria detection, 15. Infoteh-Jahorina, Jahorina, 16-18 Mart, 2016, pp. 11-14. 

M33 

кратак опис садржине:  
Овај рад представља дизајн, фабрикацију и карактеризацију неинвазивних капацитивних 
сензора за оралну детекцију бактерија. Представљени сензор је фабрикован у PCB (Printed 
Circuit Board) технологији и састоји се од пара интердигиталних електрода. Мерна поставка за 
тестирање и карактеризацију развијена је у лабораторијским условима. Рад представља 
карактеристике сензора – капацитивност у функцији фреквенције за различите растворе 
бактерија и различите димензије сензора. Добијени резултати представљају различите 
резонантне фреквенције за сваку врсту бактерија које се могу користити за њихову детекцију. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДЕЛИМИЧНО  

 
 
 
 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 
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12. 

М. Радовановић, С. Којић, Д. Васиљевић, Н. Самарџић, Ф. Креспо, С. 
Каргоу, Г. Велве Каскиљас, С. Кирасатитсин, Г. Стојановић: Performances 
comparison of microfludic passive mixer fabricated in low-cost and PDMS 
technologies, 8th PSU-UNS International Conference on Engineering and 
Technology (ICET-2017), Novi Sad, Serbia, June 8-10, 2017, paper No. T1-1.2, 
pp. 1-4. 

M33 

кратак опис садржине:  
Овај рад презентује компарацију карактеристика микрофлуидног миксера направљеног у две 
различите технологије. Први миксер је направљен у јефтиној  технологији, ламинирањем 
филмова а други у софистицираној  технологији. Објашњене су процедуре производње 
чипова и коришћена експериментална поставка. Упоређиван је квалитет фабрикације 
полукружних облика у структури миксера зарад провере: да ли  технологија може бити 
коришћена у микрофлуидним чиповима са оваквим структурама за прављење јефтиних 
микрофлуидних уређаја за примене мешања. 
рад припада проблематици докторске дисертације:                                          НЕ 

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

13. 
Н. Јеранче, Н. Самарџић, Д. Васиљевић, Г. Стојановић, Design and 
fabrication of printed flexible capacitors and inductors, Swiss e-Print, Basel, 1- 
2 December, 2011, pp. 13, 2011. 

M34 

кратак опис садржине:  
Рад демонстрира могућности инк-џет штампе у производњи пасивних компонената, индуктора и 
кондензатора. Реализовани су спирални кондензатори и меандар индуктори на Dimatix 
штампачу, у једнослојној штампи, након чега је вршено синтеровање на 200°С у трајању од 40 
минута. Компоненте показују стабилност и робусност на вишеструко савијање. 
рад припада проблематици докторске дисертације:                                     ДЕЛИМИЧНО 

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

14. 
Н. Јеранче, Н. Самарџић, Д. Васиљевић, Г. Стојановић, Modeling and 
design of passive components for flexible electronics, Electronics, vol. 16, no 1, 
pp. 57-61, 2012. 

M53 

кратак опис садржине:  
У раду је демонстрирано електромагнетско моделовање флексибилних кондензатора и 
индуктора. Кондензатори се моделују преко дводимензионалне методе коначних елемената, док 
се индуктори моделују интеграцијом кроз изворе и резултат се пореди са методом 3D коначних 
елемената. Понуђени модели су проверени и потврђени поређењем са експерименталним 
резултатима. 
рад припада проблематици докторске дисертације:                   НЕ            

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

15. 

С. Којић, Г. Стојановић, Д. Васиљевић, Н. Самарџић: Могућности ink-jet 
штампане електронике, International Scientific Conference: Metrology and 
Quality in Production Engineering and Environmental Protection - ETIKUM, 
Novi Sad, 12-13 Jun, 2013, pp. 35-38, ISBN 978-86-7892-512-2 

M61 

кратак опис садржине:  
Ink-jet штампа у електроници је област великих очекивања. Развијање нових мастила и подлога 
за штампу сваким даном проширују могућности дизајна и примене ове технологије. Данас, 
постоји неколико ink-jet штампача прилагођених штампању електронике. У овом раду 
приказане су могућности једног од њих (FUJIFILM Dimatix DMP-3000), као и различити 
прототипови који су развијени помоћу овог штампача. 
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рад припада проблематици докторске дисертације:                   ДА            

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

16. 

С. Којић, Н. Беднар, Д. Васиљевић, М. Радовановић, Н. Самарџић: 
Мерење и контрола материјала у нанотехнологијама, 1. International 
Scientific Conference: Metrology and Quality in Production Engineering and 
Environmental Protection" - ETIKUM, Novi Sad, 12-13 Jun, 2013, pp. 27-30, 
ISBN 978-86-7892-512-2 

M63 

кратак опис садржине:  
Нагли развој нових материјала у области наноматеријала створио је значајне потребе контроле и 
мерења тих материјала. Због чудесних особина које материјали имају на наноскали потреба за 
њиховом производњом постаје све већа. Значај квалитетних мерења особина наноматеријала 
помаже у разумевању и објашњавању тих особина, њихових модова понашања, проширује 
област тренутне примене и отвара нове области. 
рад припада проблематици докторске дисертације:                                    ДА  

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

17. 

Т. Пушкар, Д. Васиљевић, М. Шокац, М. Радовановић, Б. Пиваш, С. 
Којић, С. Мирковић: Анализа могућности за унапређење и развој 
савремених дијагностичких метода за детекцију оклузалних оптерећења, 
10. International Scientific Conference ETIKUM, Novi Sad, 23-25 Jun, 2016, 
pp. 65-68, ISBN 978-86-7892-826-0 

M63 

кратак опис садржине:  
Развој савремене стоматологије је у значајној мери повезан са имплементацијом напредних 
техничко-технолошких решења. Један од актуелнијих проблема у области стоматолошке науке 
и струке је потреба да се оклузални контакти између зуба, као и између зуба и зубних надокнада 
тачно одреде и забележе, а посебно да се измери интензитет оптерећења. Захваљујући развоју у 
области 3D дигитализације, савремена стоматологија је оријентисана на примену 3D виртуелних 
модела. Са друге стране, развој флексибилних сензора за детекцију силе, који обједињују 
захтеве са стоматолошког аспекта и анализе добијене помоћу 3D виртуелних модела, 
представља значајан корак ка унапређењу израде зубних надокнада. У раду је представљена 
идеја за унапређење и развој савремених дијагностичких метода за детекцију оклузалних 
оптерећења, на бази примене виртуелних 3D модела и сензора за детекцију силе. 
рад припада проблематици докторске дисертације:                       НЕ            

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

18. 

Д. Васиљевић, С. Којић, Д. Медић, Б. Пиваш, А. Тадић, С. Мирковић, М. 
Радовановић: Cost-effective interdigitated capacitive sensor for measurement 
of staphylococcus aureus concentration in saline, 10. International Scientific 
Conference ETIKUM, Novi Sad, 23-25 Jun, 2016, pp. 109-112, ISBN 978-86-
7892- 826-0 

M63 

кратак опис садржине:  
У овом раду описан је дизајн, фабрикација и карактеризација неинвазивних капацитивних 
сензора за мерење различитих концентрација staphylococcus aureus. Сензор је фабрикован у PCB 
технологији и састоји се од пара интердигиталних електрода. Поставка за мерење и тестирање 
за карактеризацију развијен је у лабораторијским условима. У раду је представљена следећа 
карактеризација сензора – капацитивност у функцији фреквенције за различите концентрације 
staphylococcus aureus. Резултати демонстрирају различите резонантне фреквенције за различите 
концентрације бактерија у пљувачци. 
рад припада проблематици докторске дисертације:                                ДЕЛИМИЧНО  
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

19. 
М. Радовановић, Д. Васиљевић, С. Којић, А. Тадић, Б. Пиваш, Д. Медић, С. 
Мирковић: Одређивање типа бактерија у физиолошком раствору 
коришћењем интердигиталног капацитивног сензора, 2016 

M85 

кратак опис садржине:  
Систем за одређивање типа бактерија у физиолошком раствору састоји се од: интердигиталног 
капцитивног сензора (IDC) и инструмента Impedance Analyzer. IDC сензор је произведен у PCB 
(Printed Circuit Board) технологији, и састоји се од два пара учешљаних електрода. Сензор се 
поставља у тест узорак који се налази у епрувети, присуство одређеног типа бактерија одређује 
на основу промене капацитивности IDC сензора. Као материjал за тестирање коришћени су 
хумани изолати Enterococcus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus viridans, Streptococcus 
pneumoniae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebisella pneumoniae i Candida 
albicans. За мерења се користи инструмент RF Impedance Analyzer HP-4194A. 
рад припада проблематици докторске дисертације:                                      ДЕЛИМИЧНО  

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

20. 

С. Којић, С. Ајкало, Г. Стојановић, М. Гужвица, Д. Васиљевић, М. 
Радовановић: Метод и систем за сензорски подржано интелигентно 
праћење стања објекта на полици, Београд, Гласник интелектуалне 
својине, 2014, str. 18-19, ISBN 2217-9143 

M92 

кратак опис садржине:  
Основна идеја за детекцију броја производа на рафу заснива се на промени капацитивности 
интердигиталног кондензатора коме је један сет електрода („прстију“) постављен на тест 
платформу, а други на кутију (амбалажу самог производа). 
Када се производ постави на платформу (полицу), формира се чешљасти кондензатор. Пошто су 
кондензатори повезани у паралелу додавањем новог производа на полицу, повећава се укупна 
капацитивност. Обрнуто, када се неки производ уклони са полице, еквивалентна капацитивност 
структуре IDC-а се смањује. На основу опсега капацитивности, уз помоћ софтвера у 
микроконтролеру приказује се на дисплеју – тачан број производа који се тренутно налази на 
рафу у маркету. У првој реализацији се користило комерцијално сребрно мастило (ink) за 
штампање ink-jet технологијом (коришћењем Dimatix DMP-3000 расположивог принтера). У 
следећој фази планирано је да штампање електрода директно на амбалажи буде помоћу бакра 
који је нешто економски исплативији (коришћењем савремене PusleForge 3200 машине). 
Предложена структура интердигиталног кондензатора може се лако прилагодити (скалирати) 
кутијама разних величина и димензија у зависности од типа производа (на пример, козметичка 
индустрија, медицина итд.). 
рад припада проблематици докторске дисертације:                                        ДЕЛИМИЧНО  
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III ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА 
 
III.1 услови дефинисани за кандидата студијским програмом: 
На основу члана 87. став 10, Закона о високом образовању (Службени гласник Републике 
Србије бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и чланова 149-156. 
Статута Факултета техничких наука и чланова 21. и 22. Правилника о упису, студирању 
на докторским академским студијама и стицању звања доктора наука, односно доктора 
уметности, право да пријави тему докторске дисертације стиче студент који је положио 
све испите одређене студијским програмом са просечном оценом већом од 8,00 и који је 
положио квалификациони испит. 

 
III.2 Да ли кандидат испуњава услове?    ДA 
Образложење: Кандидат је положио све испите предвиђене студијским програмом 
Енергетика, електроника и телекомуникације, са просечном оценом 10,00. Кандидат је 
аутор или коаутор 6 радова са СЦИ листе (3 рада категорије М21 и 3 рада категорије 
М23), 13 радова на међународним конференцијама (10 радова категорије М33 и 3 рада 
категорије М34), 1 рада у часопису националног значаја (М51 категорија), 2 рада у 
научном часопису (М53 категорија), 5 радова на домаћим конференцијама (1 рад 
категорије M61 и 4 радa категорије М63), 1 техничког решења (М85) и 1 патента (М92). 
Кандидат је положио квалификациони испит предвиђен програмом докторских студија. 

 
 
IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  
 
IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 
 
Биографија ментора (до 500 карактера): 
 Др Горан Стојановић је редовни професор на Факултету техничких наука, 
Универзитета у Новом Саду (ФТН-УНС). Основне студије завршио је 1996. године, 
магистарске студије 2003. године, а докторску тезу је одбранио 2005. (све на ФТН-УНС). 
 Aутор и коаутор 190 научних радова, од којих је 60 у међународним часописима 
са импакт фактором. Др Горан Стојановић је аутор књига “Материјали у 
електротехници”, ISBN: 978-86-7892-073-8, (2007) и “Наноелектроника и примена 
наноматеријала”, ISBN: 978-86-7892-408-8, (2012). Рецензент је угледних међународних 
часописа из области микроелектронике. 

 
Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

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

1. 

Stojanović G., Kitić G., Savić S., Crnojević-Bengin V.:  Electrical 
Characterization of Nickel Manganite Powders in High-Frequency Range, 
Journal of Alloys and Compounds, 2013, Vol. 554, pp. 264-270, ISSN 
0925-8388 

M21a 

2. 

Cvejin K., Sliwa  M., Manjakkal  L., Kulawik   J., Stojanović G., 
Szwagierczak   D.:  Impedancemetric NO sensor based on YSZ/perovskite 
neodymium cobaltite operating at high temperatures , Sensors and Actuators 
B: Chemical, 2016, Vol. 228, pp. 612-624, ISSN 0925-4005 

M21a 

3. 

Milanović M., Stojanović G., Nikolić Lj., Radovanović M., Škorić B., 
Miletić A.:  Electrical and structural characterisation of nanostructured 
titania coatings deposited on interdigitated electrode system, Materials 
Chemistry and Physics, 2011, Vol. 130, No 1-2, pp. 769-774, ISSN 0254-

М21 
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4. 

С. Savić, L. Mančič, L. Mančić, K. Vojisavljević, G. Stojanović, Z. 
Branković, O. Aleksić, G. Branković:  Microstructural and electrical 
changes in nickel manganite powder induced by mechanical activation, 
Materials Research Bulletin, 2011, Vol. 46, No 7, pp. 1065-1071, ISSN 
0025-5408, UDK: 10.1016/j.materresbull.2011.03.008 

М21 

5. 

G. Stojanović, V. Mandić, M. Ćurčić, D. Vasiljević, M. Kisić, N. 
Radosavljević: Combining rapid prototyping techniques in mechanical 
engineering and electronics for realization of a variable capacitor, Rapid 
Prototyping Journal, 2014, Vol. 20, No 2, pp. 115-120, ISSN 1355-2546 

М21 

6. 

N. Samardžić, M. Mionić, B. Dakić, H. Hofmann, S. Dautović, G. 
Stojanović:  Analysis of Quantized Electrical Characteristics of Microscale 
TiO2 Ink-jet Printed Memristor, IEEE Transactions on Electron Devices, 
2015, ISSN 0018-9383 

М21 

7. 

Đ. Tripković, J. Vukmirović, B. Bajac, N. Samardžić, E. Đurđić, G. 
Stojanović, V. Srdić:  Inkjet patterning of in situ sol–gel derived barium 
titanate thin films, Ceramics International, 2016, Vol. 42, pp. 1840-1846, 
ISSN 0272-8842 

М21 

8. 

G. Stojanović, M. Damnjanović, Lj. Živanov:  Temperature dependence of 
electrical parameters of SMD ferrite components for EMI suppression, 
Microelectronics Reliability, 2008, Vol. 48, No 7, pp. 1027-1032, ISSN 
0026-2714 

М22 

9. 

S. Đurić, G. Stojanović, M. Damnjanović, M. Radovanović, E. Laboure: 
Design, Modeling, and Analysis of a Compact Planar Transformer, IEEE 
Transactions on Magnetics, 2012, Vol. 48, No 11, pp. 4135-4138, ISSN 
0018-9464 

М22 

10. 

D. Vasiljevic, D. Brajkovic, D. Krkljes, B. Obrenovic, G. Stojanovic, 
Testing and Characterization of Multilayer Force Sensing Resistors 
Fabricated on Flexible Substrate, Informacije MIDEM - Journal of 
microelectronics, electronic components and materials, vol. 47, no. 1, pp. 
40-48, 2017. 

М23 

 
 
IV.1 услови дефинисани за ментора у области којој припада докторска дисерација: 
На основу Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Србије бр.  
76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статута Факултета техничких 
наука и Правила докторских академских студија Унивезитета у Новом Саду, ментор 
може да буде наставник датог студијског програма, који поред услова дефинисаних 
стандардима за акредитацију има барем пет радова публикованих у рецензираним 
међународним часописима са СЦИ листе објављених у последњих 10 година. 

 
IV.2 Да ли ментор испуњава услове?     ДА 
Образложење: Др Горан Стојановић изводи наставу на предметима на докторским 
академским студијама акредитованог студијског програма Енергетика, електроника и 
телекомуникације. У последњих 10 година, објавиo је преко 45 научних радова у 
међународним часописима са СЦИ листе категорије М21, М22 и М23.  
 
Професор Горан Стојановић испуњава прописане услове и подобан је за ментора при 
изради докторске дисертације кандидата Драгане Васиљевић. 
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V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 
 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

„Пројектовање, фабрикација и карактеризација сензора влаге и силе на бази угљеничних 
наноматеријала“ 

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

Предмет истраживања дисертације је пројектовање, фабрикација и карактеризација сензора влаге 
и силе на бази угљеничних наноматеријала. Интердигитални капацитивни сензор који заправо 
представља чешљасти кондензатор користи се као сензор за велики број мерења, где се из 
промена капацитивности кондензатора једноставно могу израчунати одређени параметри 
животне средине, као што су: влажност, концентрација неких гасова и слично, док су сензори 
силе нашли примену у многим областима, као што су медицина, роботика, музичка индустрија, 
стоматологија, итд. 
Предности и разлике оба типа сензора који су описани се огледа у томе што су израђени на 
флексибилном супстрату, омогућавајући на тај начин мерења влаге и силе и на тешко доступним 
местима, као и његова веома велика осетљивост при промени влаге и силе. 
 

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

Детекција и контрола влажности су од суштинског значаја у нашем свакодневном животу. 
Сензори влаге се користе у многим областима, као што су метеорологија, заштита животне 
средине, медицина, прехрамбена индустрија, пољопривреда [1]. Последњих година је уложено 
много напора у развој сензора влаге високих перформанси (велике осетљивости, брзог времена 
одзива и опоравака, малог хистерезиса, итд.) [2]. За дизајн сензора углавном се користе 
капацитивне [3], резистивне [4], акустичне [5], механичке [6] или оптичке структуре [7]. 
Сензори силе (Force sensing resistor – FSR) су нашли примену у многим областима - медицини, 
роботици, музичкој индустрији, итд. [8-10]. Постављањем сензора на табанима стопала робота, 
могу се постићи директна мерења нормалне компоненте контактне силе, док се у медицини 
користе за процену мишићне активности, мерење притиска табана, загрижаја итд. [11-15]. 
У последње две деценије све више се користе наноструктурни угљенични материјали, као што 
су 1-димензионалне угљеничне нанотубе (Carbon Nanotube – CNT) и 0-димензионални фулерени 
(C60). У поређењу са полимерним материјалима угљенични наноматеријали нуде много 
предности, као што су боља механичка чврстоћа, већи однос површине и запремине и боља 
стабилност. Као дводимензионални угљенични наноматеријал, графен (угљенична структура 
дебљине 1 атома) је привукао много пажње због његових изванредних електричних, термичких 
и механичких особина. Поред графена велику пажњу у многим областима од електронике до 
сензора је привукао графен-оксид (Graphene-oxide - GO) [16-19]. 
Што се технологије израде сензора тиче, последњих неколико деценија уложен је велики напор 
у развој и имплементацију електронских компоненти на флексибилним и еластичним 
супстратима за многе апликације, као што су сензорске апликације у којима ова технологија 
омогућава нове погодности, као што су смањена цена прозводње сензора и додатне 
карактеристике сензора. Праћење параметара животне средине је од интереса у многим пољима, 
за комфор, здравље, сигурност и друге потребе [20]. Много труда је уложено у „паметне“ 
сензоре и бежичне сензорске мреже базиране на технологији силицијума, циљајући на тај начин 
различите типове апликација. Међутим, штампана електроника све више постаје водећа 
технологија у изради сензора. Поред јефтине израде и адитивних процеса са смањеном 
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инфраструктуром, предности штампане технологије су компоненте мале масе, савитљиве, 
транспарентне, танке, компоненте које се могу уградити у/на гардеробу и носити, као и 
производња великог броја компоненти [21]. 
 Литература и друга грађа која ће се користити: 

[1] B. Tao, J. Zhang, Fengjuan Miao, H. Li, L. Wan, Y. Wang: “Capacitive humidity sensors 
based on Ni/SiNWs nanocomposites”, Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 136, pp. 144–
150, 2009.  

[2] Y. Yao, X. Chen, H. Guo, Z. Wu, X. Li, ”Humidity sensing behaviors of graphene oxide-
silicon bi-layer flexible structure”, Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 161, pp. 1053– 
1058, 2012.  

[3] P.J. Schubert, J.H. Nevin: “A polyimide-based capacitive humidity sensor”, IEEE Transtions 
on Electron. Devices, vol. 32, pp. 1220–1223, 1985.  

[4] Y. Zhang, K. Yu, D. Jiang, Z. Zhu, H. Geng, L. Luo: “Zinc oxide nanorod and nanowire for 
humidity sensor”, Applied Surface Science, vol. 242, pp. 212–217, 2005.  

[5] X.F. Wang, B. Ding, J.Y. Yu, M. Wang, F. Pan: “A highly sensitive humidity sensor based on 
a nanofibrous membrane coated quartz crystal microbalance”, Nanotechnology, vol. 21, no. 5, 
6 pp., 2010.  

[6] G. Gerlach, K. Sager: “A piezoresistive humidity sensor”, Sensors and Actuators A: Physical, 
vol. 43, pp. 181–184, 1994.  

[7] F. Arregui, Y.J. Liu, I. Matias, R. Claus: “Optical fiber humidity sensor using a nano Fabry–
Perot cavity formed by the ionic self-assembly method”, Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 
59, pp. 54–59, 1999.  

[8] T. D’ Alessio, ”Improving the use of force sensing resistors arrays for the measure of hand 
grasp”, Proceedings of the electrotechnical conference, MELECON ‘96, vol. 3, pp. 1383-1386, 
1996.  

[9] A. A. Gopalai, ”Force sensing resistors for monitoring proprioception response in 
rehabilitation routines”, Proceedings of the 12th international conference on intelligent systems 
design and applications (ISDA), 27-29 November 2012, pp. 941- 946.  

[10] N. K. Rana, ”Application of Force Sensing Resistor (FSR) in design of pressure scanning 
system for plantar pressure measurement”, Proceedings of the second international conference on 
computer and electrical engineering, ICCEE ‘09, 28-30 December, 2009, vol. 2, pp. 678-685. 

[11] A. Nikonovas, A. J. L. Harrison, S. Hoult, D. Sammut, “The application of force-sensing 
resistor sensors for measuring forces developed by the human hand” , Proc. of the Institution of 
Mechanical Engineers, Part H: Journal o Engineering in Medicine, vol. 218, pp. 121-126, 2004. 
DOI: 10.1243/095441104322984013  

[12] R. Bin Ambar, B. M. P. Hazwaj, A. M. B. M. Ali, M. S. Bin Ahmad, and M. M. Bin Abdul 
Jamil, “Multi-sensor arm rehabilitation monitoring device,” 2012 Int. Conf. Biomed. Eng. ICoBE 
2012, no. February, pp. 424–429, 2012.  

[13] B. T. Smith, D.J. Coiro, R. Finson, R.R. Betz, J. McCarthy, ”Evaluation of force-sensing 
resistors for gait event detection to trigger electrical stimulation to improve walking in the child 
with cerebral palsy”, IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, Vol. 
10, No. 1, pp. 22- 29, 2002.  

[14] C. P. Fernandes, P.J. Glantz, S.A. Svensson, A. Bergmark, “A novel sensor for bite force 
determinations”, Dental materials, Vol. 19, Issue 2, pp. 118- 126, 2003.  

[15] H. S. Choi, Y.J. Park, S.M. Lee, K.M. Kim, ”Functional Characteristics of a New 
Electrolarynx “Evada” Having a Force Sensing Resistor Sensor”, Journal of Voice, Vol. 15, No. 4, 
pp. 592-599, 2001. 

[16] N. Medhekar, A. Ramasubramaniam, R.S. Ruoff, V. Shenoy: ”Hydrogen bond networks in 
graphene oxide composite paper: structure and mechanical properties”, ACS Nano, vol. 4, pp. 
2300–2306, 2010.  

[17] M. Acik, C. Mattevi, C. Gong, G. Lee, K. Cho, M. Chhowalla, Y. Chabal: “The role of 
intercalated water in multilayered graphene oxide”, ACS Nano, vol. 4, pp. 5861–5868, 2010.  

[18] F. Barroso-Bujans, S. Cerveny, A. Alegría, J. Colmenero: “Sorption and desorption behavior 
of water and organic solvents from graphite oxide”, Carbon, vol. 48, pp. 3277–3286, 2010.  

[19] Y. Yao, X. Chen, H. Guo, Z. Wu, ”Graphene oxide thin film coated quartz crystal 
microbalance for humidity detection”, Applied Surface Science, vol. 257, pp. 7778–7782, 2011.  
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[20] P.-G. Su, W.-L. Shiu, M.-S. Tsai, “Flexible humidity sensor based on Au 

nanoparticles/grapheme oxide/thiolated silica sol–gel film, Sensors and Actuators B: Chemical, 
vol. 216, pp. 467-475, 2016.  

[21] D. Briand, A. Oprea, J. Courbat, N. Bârsan: “Making environmental sensors on plastic foil”, 
Materials Today, vol. 14, no. 9, pp. 416–423, 2011.  

 
Избор литературе је одговарајући?    ДА  
 
V.4 циљева истраживања 

Циљ истраживања јесте да се развије једноставан сензор, оптималних геометријских 
параметара погодан за примену у разним областима. Мерне перформансе сензора треба да 
омогуће прецизно одређивање концентрације влаге и примењене силе. Резултати који се 
очекују од сензора који су описани јесте висока осетљивост сензора, као и брза времена 
одзива и опоравка сензора у присуству влаге, као и линеарни одзив у случају сензора силе.   

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

Током дисертације ће се развити једноставан сензор, оптималних геометријских параметара 
погодан за примену у разним областима. Мерне перформансе сензора ће омогућити прецизно 
одређивање концентрације влаге и примењене силе. Очекивани резултати су висока 
осетљивост сензора, као и брза времена одзива и опоравка сензора у присуству влаге, као и 
линеарни одзив у случају сензора силе. 

 
Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?      ДА  
 
V.6 план рада 

- проучавање литературе, научних и стручних часописа у вези сензорских мерења влаге и силе  
- оптимизација параметара неопходних за успешну фабрикацију узорака кроз тестирање 
различитих параметара ink-jet штампе и spin coating-a 
- фабрикација сензора влаге и силе 
- електрична карактеризација узорака са и без присуства повишене концентрације влаге у 
атмосфери, као и за различите вриједности силе 
- структурна карактеризација сензора 
- објављивање резултата истраживања 

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

Прва метода која је коришћена је анализа стручне литературе и научних часописа који се баве 
тематиком из области тезе. 
Други део истраживања подразумева оптимизацију параметара неопходних за успешну 
фабрикацију узорака кроз тестирање различитих параметара ink-jet штампе и spin coating-a. 
Следећи корак је фабрикација прототипова сензора за мерење влаге и силе на бази угљеничних 
наноматеријала.  
Након тога следи експериментална метода што подразумева мерење влаге, као и промену 
отпорности с променом силе. 
На крају следи статистичка обрада добијених резултата, а након тога објављивање истих. 
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Метод и узорак су одговарајући?        ДА  
 
 
V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 

Фабрикација узорка је рађена делом на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом 
Саду, а делом у Лабораторији за наноструктурну епитаксију и спинтронику на силицијуму 
(L-NESS) у Кому, Италија. 
 

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

Приликом експерименталног дела истраживања коришћена је опрема Dimatix DMP3000 ink-jet 
printer, RK K printing proofer и Agilent 4284A LCR meter. 

 
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 Драгана Васиљевић испуњава све услове за 
пријаву докторске дисертације. Објавила је 6 радова у часописима са SCI листе. 
 Проф. Горан Стојановић је професор на акредитованом програму докторских 
академских студија, студијски програм Енергетика, електроника и телекомуникације. 
Публиковао је преко 45 радова у часописима са SCI листе у последњих 10 година. 
Комисија констатује подобност предложеног ментора.  

 У оквиру истраживања дизајнирани су, фабриковани и карактерисани сензори 
влаге и силе на бази угљеничних наноматеријала, који показују резултате адекватне за 
примену у заштити животне средине и многим областима медицине, што значи да је тема 
истраживања актуелна и иновативна. 

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