
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:    19.12.2019. 

Састав комисије:  

1. др Наташа Самарџић доцент Електроника 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад председник 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

2. др Милан Радовановић научник 

сарадник 

Електроника 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

3. др Зоран Пријић редовни 

професор 

Микроелектроника 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Електронски факултет, Ниш члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

4. др Владимир Срдић редовни 

професор  

Неорганске технологије и 

материјали 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Технолошки факултет, 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 јeдног родитеља, презиме: Тијана, Драган, Којић 

2. Датум рођења:   29.04.1990.   Место и држава рођења: Кикинда, 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:   Mастер инжењер електротехнике и рачунарства 

научна област: Eлектроника наслов завршног рада: “Aнализа перформанси резистивних 

прекидачких меморија на бази BaTiO3 танких филмова“ 

    

 

II.3 докторске  студије  

 
година уписа:      

универзитет: Универзитет у Новом Саду 

факултет: Факултет техничких наука 

студијски програм: Енергетика, електроника и телекомуникације 

број ЕСПБ до сада остварених:   просечна оцена током студија: 

 

  

2009. 2013. 8,00 

2013. 2015. 9,14 

2015. 

120 9,57 
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II.4 приказ научних и стручних радова  

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

1. 

G. Stojanović, T. Kojić, M. Radovanović, D. Vasiljević, S. Panić, V. 

Srdić, J. Cvejić: “Flexible sensors based on two conductive electrodes 

and MWCNTs coating for efficient pH value measurement”, Journal of 

Alloys and Compounds , 2019, vol. 794, pp. 76-83, 2019, ISSN: 0925-

8388 

M21 

кратак опис садржине:  

Мерење pH вредности раствора од пресудног је значаја у многим областима савремене 

науке. Сензори за мерење pH вредности су развијени наношењем МWCNTs (Multi-walled 

carbon nanotubes) премаза на капацитивну структуру која садржи интердигиталне електроде 

од злата и алуминијума на флексибилној подлози од Каптон фолије. МWCNTs премаз делује 

као H+ јонски слој. Извршена је комплетна структурна, механичка и електрична 

карактеризација. Доводи се улазни напон на златно/алуминијумске електроде и мери се 

промена капацитивности, отпорности и импедансе када је сензорски чип изложен 

различитим pH растворама. Експериментална поставка направљена је за потапање сензора у 

течне узорке различитих pH вредности од 4 до 9, који су врло флексибилни, поновљиви и 

робусни. 
рад припада проблематици докторске дисертације                             ДЕЛИМИЧНО  

 

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

2. 

G. Stojanović, M. Radovanović, D. Vasiljević, T. Kojić, B. Pivaš, T. 

Puškar, S. Kapadia, R. Baumann: “Comparison of performances of 

flexible tailor-made force sensing resistors fabricated using ink-jet and 

xurographic techniques“, Journal of Sensors, 2019, Article ID 9181492, 

ISSN: 1687-725X 

M22 

кратак опис садржине:  

Фокус овог рада је мерење силе. FSR (Force sensing resistors) могу се успешно користити за 

мерење силе, посебно се могу користити у стоматологији за мерење силе загрижаја. 

Међутим, са комерцијалним FSR је врло тешко применити захтевани персонализовани 

приступ у дистрибуцији и тачном мерењу силе загрижаја. Због тога у овом раду 

представљен је дизајн, израда и карактеристике прилагођених отпорника осетљивих на 

силу. Дизајнирана су два FSR-а, један са два активна подручја и један са четири активна 

подручја (за зубе веће запремине). Примењена су два различита процеса израде – први у 

inkjet штампаној електроници, са сребрним мастилом као материјал за проводне сегменте, и 

други, коришћењем секача, и злата као материјал за фабрикацију интердигиталне структуре 

FSR-а. Упоређене су перформансе ових FSR-ова, мерећи отпорност као функцију 

примењене силе, користећи сопствено развијену експерименталну поставку засновану на 

артикулатору. 

рад припада проблематици докторске дисертације:                                  ДЕЛИМИЧНО  

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

3. 

M. Samae, P. Ritmetee, S. Chirasatitsin, S. Kojić, T. Kojić, J. Jevremov, 

G. Stojanović, and H. Al Salami.: “Precise manufacturing and 

performance validation of paper-based passive microfluidic 

micromixers”, International Journal of Precision Engineering and 

Manufacturing, 2019, ISSN: 2234-7593 

M22 

file:///D:/08_Doktorske%20studije/PhD/Podobnost/prikaz%20radova.doc
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кратак опис садржине:  

У фокусу рада су микрофлуидни чипови фабриковани ксерографском техником. 

Микромиксери проучавани у овом раду су једна од најчешће коришћених компоненти у 

микрофлуидици. Овај рад је имао за циљ да дизајнира, произведе и тестира нове вишеслојне 

пасивне микромиксере који се састоји од три слоја, помоћу прецизне и економичне 

производње ксерографском техником. Први слој и трећи су PVC фолије, док је други слој 

папир са микроканалима у два облика, праволинијски и цик-цак облик. Три различите врсте 

папира анализиране су као материјал за средњи слој. Резултати су показали да је потапање 

папира у восак резултирало значајним очвршћавањем папира и побољшане физичке 

карактеристике које су довеле до тога да се значајно смањи изливања течности у унутрашње 

канале и на тај начин побољша механизам за ефикасност и испоруку. Извршена је и анализа 

ефикасности мешања за различите вредности протока течности. Поред тога, анализом слика 

одређена је ефикасност мешања предложених микрофлуидних микромиксера. 

рад припада проблематици докторске дисертације:                                     ДА 

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

4. 

T. Kojić, G. Stojanović, A. Miletić, M. Radovanović, H. Al-Salami, F. 

Arduini: “Testing and Characterization of Different Papers as Substrate 

Material for Printed Electronics and Application in Humidity Sensor”, 

Sensors and Materials, 2019, vol. 31, no. 9, pp. 2981–2995, ISSN: 0914-

4935.  
 

M23 

кратак опис садржине:  

Употреба папира као подлоге у процесу производње флексибилних електронских 

компоненти је преко потребна за добијање економичних производа као и за проширење 

потенцијалних примена. Овај рад је имао за циљ да испита погодност три различите врсте 

папира за сензорске апликације помоћу процеса inkjet штампања. Одабране су три врсте 

папира и у потпуности је извршена карактеризација у смислу микроскопских и 

макроскопских својстава, као што су структура унутрашњих влакана, структура попречних 

пресека, храпавост површине и тврдоћа. На ове три врсте папира штампане су тачкасте 

матрице како би се утврдило како папири апсорбује сребрно мастило и који је тип најбољи 

као подлога за производњу штампаних електронских компоненти. Након свеобухватне 

анализе, папир који је показао најбољу карактеристику додатно је проучаван као подлога за 

штампање интердигиталних електрода ради развијања сензора влажности. Сензор на папиру 

показао је способност откривања варијација релативне влажности, омогућујући његову 

примену у папирним флексибилним сензорима и на тај начин сугерише велики потенцијал 

за индустријску скалабилност и масовну производњу јефтиних, биоразградивих и 

прилагодљивих електронских компоненти. 

рад припада проблематици докторске дисертације:                                       ДА  

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

5. 

Samardžić N., Kojić T., Vukmirović J., Tripković Đ., Bajac B., Srdić V., 

Stojanović G.: “Performance analysis of resistive switching devices 

based on BaTiO3 thin films“ , 5. International Conference on Materials 

and Applications for Sensors and Transducers, IC-MAST, Mykonos, 27-

30 Septembar, 2015, ISSN: 17578981  

 

M33 

кратак опис садржине:  

Овај рад представља дизајн, фабрикацију и карактеризацију танкослојног мемистора на бази 

BaTiO3. Мемристор је фабрикован техником inkjet штампе, а активни материјал је 
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једнослојни филм баријум-титаната,. Параметри штампања су оптимизовани са циљем 

постизања стабилног протока капљице и униформног штампаног слоја. Карактеристике 

напон-струја показују типично мемристивно понашање са уштинутом петљом хистерезиса, 

са израженим разликама између стања високе отпорности (High Resistive State-HRS) и стања 

ниске отпорности (Low Resistive State-LRS). Уређај такође показује униполарни прекидачки 

ефекат за негативне напонске импулсе. Карактеризација је додатно изведена коришћењем 

XRD анализе, SEM микрографија, Hall Measurement System и Impedance Analyzer 

омогућавајући дубље разумевање механизма проводљивости фероелектричних 

мемристатора. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДЕЛИМИЧНО  

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

6. 

J. Laketa, M. Radovanović, T. Kojić, G. Stojanović, S. Vukmirović, M. 

Mikov, Z. Stamenković: “Determination of electrical parameters of dried 

blood spot samples with different concentration of methotrexate“, 1. 

IEEE East-west Design & Test Symposium (EWDTS), Novi Sad, 29-2 

September 2017, ISSN : 2472-761X 

M33 

кратак опис садржине:  

У овом раду описана је метода dried blood spot (DBS), филтар папир са осушеном 

капљицом крви, која се најчешће примењује у области клиничке хемије и фармацеутске 

индустрије, за откривање различитих болести и за развој лекова. У овом раду приказана је 

електрична карактеризација DBS узорака са различитим концентрацијама лека за 

хемотерапије - methotrexate (МТX). Експериментална карактеризација изведена је 

користећи уређаје Hall Measurement System, Profilometer и Impedance Analyzer. Добиjени 

резултати открили су да се покретљивност смањује, а отпорност повећава с порастом 

концентрације МТX у DBS узорцима. 

рад припада проблематици докторске дисертације:                                ДЕЛИМИЧНО  

 

 

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

7. 

J. Laketa, T. Kojić, М.Radovanović, S. Kojić, D. Milićević, G. 

Stojanović: Cost-effective microfluidic device for detection of 

psychoactive substances, 10. International Symposium on Industrial 

Electronics (INDEL), Banja Luka, 1-3 November 2018, ISBN: 978-1-

5386-2353-4 

M33 

кратак опис садржине:  

У овом раду описан је дизајн, фабрикација и карактеризација економичног микрофлуидног 

чипа фабрикованогксерографском техником. Пет слојева PVC фолије и златних електрода 

интердигиталне структуре микрофлуидног уређаја је ламинирано да би се добио компактни 

чип. Пумпа за шприц је коришћена за уношење течности у један улаз и када течност прође 

кроз микроканал, мењају се електрични параметри капацитивне структуре који су мерени 

помоћу инструмента Impedance Analyzer. Помоћу ове методе, могуће је врло ефикасно 

открити концентрацију психоактивних супстанци у малој запремини у воденом или 

биолошком раствору. 

рад припада проблематици докторске дисертације:                                ДЕЛИМИЧНО  

 

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

8. 
Stojanović G., Kojić S., Radovanović G., Kojić T. :The UNS Creativity 

center as a center of gravity for students volunteering,1. IF4TM 

M33 
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International conference on the third mission of the university, Beograd, 

23‐24 Novembar, 2018, ISBN: 978-86-81037-58-4 

кратак опис садржине:  

Волонтирање је једна од кључних активности у савременом људском друштву, јер ова 

активност пружа помоћ и подршку некоме, без економског награђивања друге стране. У 

новом Закону о високом образовању, професионалне волонтерске активности оцењују се 

током напредовања у различитим фазама каријере. Међутим, за студенте ово подручје није 

пажљиво анализирано. Овај рад се фокусира на мотиве, задовољство, предлоге за 

побољшане услове за студенте који волонтирају у оквиру академског окружења -

Универзитета у Новом Саду, Центрa за креативност. Проучавани су резултати посебно 

дизајнираног упитника, које је анонимно попунило дванаест добровољаца. 

рад припада проблематици докторске дисертације:                                      НЕ  
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III ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА 

 

III.1 услови дефинисани за кандидата студијским програмом: 

На основу члана 87. став 10, Закона о високом образовању (Службени гласник Републике 

Србије бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и чланова 149-156. 

Статута Факултета техничких наука и чланова 21 и 22 Правилника о упису, студирању на 

докторским академским студијама и стицању звања доктора наука, односно доктора 

уметности, право да пријави тему докторске дисертације стиче студент који је положио 

све испите одређене студијским програмом са просечном оценом већом од 8,00 и који је 

положио квалификациони испит. 

 

III.2 Да ли кандидат испуњава услове?    ДA 

Образложење: Кандидаткиња је положио све испите предвиђене студијским програмом 

Енергетика, електроника и телекомуникације, са просечном оценом 9,57. Кандидаткиња је 

аутор или коаутор 4 рада са СЦИ листе (1 рад категорије М21, два рада категорије М22 и 1 

рад категорије М23), 4 радa на међународним конференцијама (4 радa категорије М33). 

Кандидаткиња је положила квалификациони испит предвиђен програмом докторских 

студија. 

 

 

IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  

 

IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 

 

Биографија ментора (до 500 каракетра): 

 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 230 научних радова, од којих је 80 у међународним часописима са 

СЦИ листе (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. 

G. Stojanović, M. Paroški, N. Samardžić, M. Radovanović, D. Krstić, 

“Microfluidics-based four fundamental electronic circuit elements resistor, 

inductor, capacitor and memristor”, Electronics (IF: 1.764), vol. 8, no. 9, pp. 

960-972, 2019 

M21 

2. 

G. Stojanović, M. Radovanović, D. Krstić, I. Ignjatović, J. Dragaš, V. 

Carević, “Determination of pH in powdered concrete samples or in 

suspension”, Applied Sciences (IF: 2.217), 2019, 9(16), 3257 

M22 

3. 

G. Stojanović, M. Pojić, S. Kojić, A. Mišan, D. Vasiljević, “Mechanical 

properties of edible biofilm as a substrate for printed electronics”, Applied 

Physics A: Materials Science & Processing (IF: 1.784), vol. 125, pp. 576-

583, 2019, DOI: 10.1007/s00339-019-2881-5 

М22 

4. 

G. Stojanović, M. Radovanović, D. Vasiljević, T. Kojić, B. Pivaš, T. 

Puškar, S. Kapadia, R. Baumann, “Comparison of performances of flexible 

tailor-made force sensing resistors fabricated using ink-jet and xurographic 

М22 
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techniques”, Journal of Sensors (IF: 2.024), Volume 2019, Article ID 

9181492, 8 pages. 

5. 

G. Stojanović, T. Kojić, M. Radovanović, D. Vasiljević, S. Panić, V. Srdić, 

J. Cvejić, “Flexible sensors based on two conductive electrodes and 

MWCNTs coating for efficient pH value measurement”, Journal of Alloys 

and Compounds (IF: 4.175), vol. 794, pp. 76-83, 2019 

М21а 

6. 

S. Kojić, G. Stojanović, V. Radonić, “Novel cost-effective microfluidic 

chip based on hybrid fabrication and its comprehensive characterization”, 

Sensors (IF: 3.031), 2019, 19(7), 1719 

М21 

7. 

T. Kojić, G. Stojanović, A. Miletić, M. Radovanović, H. Al-Salami, F. 

Arduini, “Testing and Characterization of Different Papers as Substrate 

Material for Printed Electronics and Application in Humidity Sensor”, 

Sensors and Materials (IF: 0.468), vol. 31, no. 9, pp. 2981–2995, 2019 

М23 

8. 

S. Thamphiwatana, T. Phairatana, S. Chirasatitsin, M. Samae, G. V. 

Casquillas, H. Al-Salami, S. Kojić, G. Stojanović, “A microfluidic 

micromixer fabricated using polydimethylsiloxane-based platform for 

biomedical applications”, Informacije MIDEM (IF: 0.356), vol. 48, no. 3, 

pp. 181-187, 2018 

М23 

9. 

D. Vasiljević, A. Mansouri, L. Anzi, R. Sordan, G. Stojanović, 

“Performance Analysis of Flexible Ink-jet Printed Humidity Sensors Based 

on Graphene Oxide”, IEEE Sensors Journal (IF: 3.076), vol. 18, no. 11, pp. 

4378-4383, 2018 

М21 

10. 

M. Simić, L. Manjakkal, K. Zaraska, G. M. Stojanović, D. Ravinder, 

“TiO2-Based Thick Film pH Sensor”, IEEE Sensors Journal (IF:2.617) , 

vol. 17, no. 2 pp. 248-255, 2017. 

М21 

 

 

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 66 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 кандидаткиње Тијане Којић. 
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V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 

 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

СРБ: Иновативни и савитљиви сензори и микрофлуидни чипови базирани на папиру  

ЕНГ: Innovative and flexible sensors and microfluidic chips based on paper 

 

Наслов тезе је подобан?     ДА 

 

V.2 предмета (проблема) истраживања 

Предмет истраживања дисертације је пројектовање, фабрикација и карактеризација једноставаних 

сензорa, оптималних геометријских параметара, погодних за примену у разним областима, као и 

робустних и јефтиних микрофлуидних чипова. Сензори и микрофлуидни чипови који су описани, 

су фабриковани коришћењем доступног, јефтиног и биоразградивог папира као супстрата, током 

брзих и једноставних метода фабрикације. Три типа папира се користе, и врши се одабир најбоље 

опције након великог броја различитих карактеризација у смислу микроскопских и макроскопских 

својстава, као што су структура унутрашњих влакана, структура попречних пресека, храпавост 

површине и тврдоћа. Сензори се претежно израђују методом inkjet штампе, коришћењем сребрног 

мастила као материјала за проводне сегменте. Микрофлуидни чипови ће бити израђени 

ксерографском технологијом за примени у биомедицини. У овом контексту, под микрофлуидним 

чипом подразумева се сет микроканала и/или комора који су исечени на материјалима као што су 

фолије (PVC) или папир. Микроканали су повезани у чипу, тако да врше одређену функцију попут 

мешања и/или конекције електрода. Веза са макро околином је остварена прављењем отвора у 

чипу, које представљају улазе и излазе. Течност се у чип може убризгати спољашњим уређајима за 

контролу притиска и пумпе. Код прецизног дозирања једну од важнијих улога игра микро мешач 

односно микромиксер, јер од његове прецизности зависи прецизност и агилност читавог система. 

 

Предмет истраживања је подобан?    ДА   

 

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

Данас је све већа потреба за електронским уређајима врхунских перформанси, робусности, мање 

величине, економичнијим и слабијег утицаја на животну средину. Штампана/флексибилна 

електроника омогућава израду електронских компоненти на механички флексибилним 

подлогама, попут пластике, папира и текстила, коришћењем електрично функционалних 

мастила и јефтиних процеса израде. [1-3].  

Уз то, флексибилни сензори су кандидати за нову генерацију персонализованих 

биомедицинских уређаја. Као подлоге се могу користити различите врсте папира за 

електрохемијске и друге сензоре. Папир може бити добар избор за подлогу у штампаној 

електроници, јер је широко доступан у индустрији штампе, биоразградив је и лаган, а може се 

савити у различите облике и тродимензионалне (3Д) конфигурације. Штавише, папир је 

исплатива подлога која се може рециклирати у поређењу с пластичним подлогама јер је израђен 

од обновљивих сировина. Користећи предности папирних подлога, електронски склопови и 

сензори штампани на папиру су одрживи и способни да остану функционални, када се савијају 

под различитим угловима и након вишекратног савијања. Папирне подлоге могу бити корисне 

за примену у медицини користећи порозност папира [4-12]. 

Развој микрофлуидике настоји да направи револуцију у медицини и молекуларној и хемијској 

биологији. Прецизна контрола кретања и мешања микрофлуида омогућава лакшу и прецизнију 

персонализовану испоруку лекa [12-14]. Микромиксери могу да се примене у биологији, хемији, 

биомедицини и прехрамбеној индустрији. Они се могу сврстати у активне или пасивне 

микромиксере и могу бити коришћени у уређајима који интегришу неколико анализа на једном 

чипу које се врше у лабораторијама, и назива се Lab-on-chip [19-23]. 

Микрофлуидни чипови базирани на папиру привлаче пажњу због својих предности, као што је 

мала запремина узорка, једноставност употребе, велика осетљивост и без потребе за 
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софистицираном опремом и добро обученим особље. Ове карактеристике су учиниле да ови 

чипови буду обећавајућа алтернатива за многе апликације као што су клиничка дијагноза и 

квантитативна анализа хемијских и биолошких супстанци. Карактеристична својства као што су 

флексибилност, биоразградивост, јефтин производни процес, итд. чине папир као жељени 

материјал за реализацију микроелектронских и микрофлуидних компоненти [12-21]. 

 Литература и друга грађа која ће се користити: 

[1] C. Yang, H. Gu, W. Lin, M. M. Yuen, C. P. Wong, M. Xiong, and B. Gao: “Silver 

Nanowires: From Scalable Synthesis to Recyclable Foldable Electronics”, Advanced 

Materials, (2011), Vol. 23, pp. 3052-3056.  

[2] C. Paragua, K. Frigui, S. Bila, D. Baillargeat: “Study and characterization of CNT Inkjet 

printed patterns for paper-based RF components”,  45th European Microwave Conference, 

(2015), ISSN: 15649276  

[3] Q. Cheng, Z. Song, T. Ma, B. B. Smith, R. Tang, H. Yu, H. Jiang, C. K. Chan: “Folding 

Paper-Based Lithium-Ion Batteries for Higher Areal Energy Densities”, Nano Letter (2013), 

Vol. 13, pp. 4969-4974 

[4] Cinti, S., Basso, M., Moscone, D., Arduini, F.: “A paper-based nanomodified electrochemical 

biosensor for ethanol detection in beers”, Analytica chimica acta, (2017), Vol. 960, pp. 123-

130. 

[5] Cinti, S., Minotti, C., Moscone, D., Palleschi, G., Arduini, F. : “Fully integrated ready-to-use 

paper-based electrochemical biosensor to detect nerve agents”, Biosensors and 

Bioelectronics, (2017), Vol. 93, pp.46-51. 

[6] Vilela, D., Romeo, A., Sánchez, S. : “Flexible sensors for biomedical technology”, Lab on a 

Chip, (2016), Vol. 16, No. 3, pp. 402-408. 

[7] Y. Wang, H. Guo, J. J. Chen, E. Sowade, Y. Wang, K. Liang, K. Marcus, R. R. Baumann, Z. 

Sh. Feng: “Paper-Based Inkjet-Printed Flexible Electronic Circuits”, ACS Applied Materials 

& Interfaces, (2016), Vol. 8, pp. 26112-26118. 

[8] A. C. Siegel, S. T. Phillips, M. D. Dickey, N. Lu, Z. Suo, G. M. Whitesides: “Foldable 

Printed Circuit Boards on Paper Substrates”, Advanced Functional Materials, (2010), Vol. 

20, pp. 28-35. 

[9] A. Määttänen, P. Ihalainen, P. Pulkkinen, S. Wang, H. Tenhu, J. Peltonen: “Inkjet-Printed 

Gold Electrodes on Paper: Characterization and Functionalization”, ACS Applied Materials 

& Interfaces, (2012), Vol. 4, pp. 955−964. 

[10] O. S. Kwan, H. Kim, H. Ko, J. Lee, B. Lee, C. H. Jung, J. H. Choi, K. Shin:” Fabrication and 

characterization of inkjet-printed carbon nanotube electrode patterns on paper”, Carbon, 

(2013) Vol 58, pp. 116-127. 

[11] M. Balde, F. Jacquemoud-Collet, A. V. B. Sorli: “Wet microelectronic technologies on paper 

substrate for flexible electronic applications”, Sensors and Actuators A:Physical  (2016), Vol. 

240, pp. 118-125.  

[12] M. Santhiago, C. C. Corrêa, J. S. Bernardes, M. P. Pereira, L. J. M. Oliveira, M. Strauss, C. 

C. B. Bufon:” Flexible and Foldable Fully-Printed Carbon Black Conductive Nanostructures 

on Paper for High-Performance Electronic, Electrochemical, and Wearable Devices”, ACS 

Applied Materials & Interfaces, (2017), Vol 9, pp. 24365-24373.  

[13] Streets A., Huang, Y.: ”Chip in a lab: Microfluidics for next generation life science 

research”, Biomicrofluidics, (2013), Vol. 7, pp. 11302-11309. 

[14] Altundemir, S., Uguz, A.K., Ulgena, K. : ”A review on wax printed microfluidic paper-based 

devices for international health”, Biomicrofluidics, (2017), Vol. 11, pp. 41501-41507. 

[15]  Xia, Y., Si, J., Li, Z. : ”Fabrication techniques for microfluidic paper-based analytical 

devices and their applications for biological testing: A review”, Biosensors and 

Bioelectronics, (2014), Vol. 77, pp. 774–789. 

[16] Klasner S.A., Price A.K., Hoeman K.W., Wilson K.W., Bell K.J., Culbertson C.T. : ”Paper-

based microfluidic devices for analysis of clinically relevant analytes present in urine and 

saliva”, Analytical and Bioanalytical Chemistry, (2010), Vol. 397, pp.1821–1829. 

[17]  Spicar-Mihalic, P., Toley, B., Houghtaling, J., Liang, T., Yager, P., Fu, E.: ”CO2 laser 

cutting and ablative etching for the fabrication of paper-based devices”, Journal of 

Micromechanics and Microengineering, (2013), Vol. 23, pp. 67003-67010. 

[18] Sameenoi, Y., Nongkai, P.N., Nouanthavong, S., Henry, C.S., Nacapricha D.: “One-step 

https://www.researchgate.net/journal/1944-8244_ACS_Applied_Materials_Interfaces
https://www.researchgate.net/journal/1944-8244_ACS_Applied_Materials_Interfaces
https://www.researchgate.net/journal/1944-8244_ACS_Applied_Materials_Interfaces
https://www.researchgate.net/journal/1944-8244_ACS_Applied_Materials_Interfaces
https://www.researchgate.net/journal/1944-8244_ACS_Applied_Materials_Interfaces
https://www.researchgate.net/journal/1944-8244_ACS_Applied_Materials_Interfaces
https://link.springer.com/journal/216
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polymer screen-printing for microfluidic paper-based analytical device (μPAD) fabrication” 

Analyst., (2014), Vol. 139, pp. 6580–6588. 

[19]  Li, X., Tian, J., Garnier, G., Shen, W.:” Fabrication of paper-based microfluidic sensors by 

printing”, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, (2010), Vol. 76, pp. 564–570. 

[20]  Chen, J., Hou, Q., Guo, Z., Nie, Y., Peng, Z., Teng R.K.F. :”A biomedical microfluidic 

mixer in MEMS application Using Inkjet”, IEEE 12th International Conference on ASIC 

(ASICON 2017), ISSN:17502714. 

[21] Yetisen, A.K., Akram, M.S., Lowe, C.R. :”Paper-based microfluidic point-of-care diagnostic 

devices”, Lab Chip, (2013), Vol.13, pp. 2210–2251. 

[22] Chen, X., Shenand, J., Hu, Z. : ” Fabrication and performance evaluation of two multi-layer 

passive micromixers”, Sensor Review, (2018), Vol.  38, pp. 321–325 

[23] Serex, L., Bertsch, A., Renaud, P. : “ Microfluidics: A New Layer of Control for Extrusion-

Based 3D Printing”,Micromachines, (2018) ,Vol. 9, pp. 86-92. 

 

Избор литературе је одговарајући?    ДА  

 

V.4 циљева истраживања 

Циљеви истраживања у оквиру докторске дисертације се могу класификовати на следећи начин: 

 Проучавање литературе, научних и стручних часописа у вези са сензорским мерењем 

влаге, детекције бактерија и микрофлуидних чипова базираних на папиру 

 Структурна и механичка карактеризација три типа папира 

 Дизајн структуре сензора и микрофлуидних чипова 

 Оптимизација параметара неопходних за успешну фабрикацију узорака кроз тестирање 

различитих параметара inkjet штампе и ксерографске технике 

 Фабрикација сензора за детекцију влаге и бактерија и микрофлуидних чипова 

 Обрада снимака, компарација са симулацијама и анализа резултата 

 Електрична карактеризација узорака за различите вредности влажности у атмосфери, са и 

без присуства концентрације бактерија, као и мерење различитих протока кроз 

микроканале чипова  

 Статистичка обрада добијених резултата 

 

Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА  

 

V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

Сензори и микрофлуидни чипови базирани на папиру представљају иновативну тему за 

истраживање. Већ сама фабрикација сензора и микрофлуидних чипова у различитим 

технологијама представља иновативни научни допринос. Резултати који се очекују су 

функционални сензори и микрофлуидни чипови погодни за различите примене нарочито за брзе 

анализе у биомедицини, што ће се потврдити карактеризацијом. Потом следи дисеминација 

резултата и коначан резултат представљају публикације у међународним часописима са SCI листе. 

 

Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?      ДА  

 

V.6 план рада 

Фаза #1 Анализа проблема и испитивање проучавањем литературе, научних и стручних 

часописа у вези са сензорским мерењем влаге, детекције бактерија, микрофлуидних чипова 

базираних на папиру 

 Карактеризација три типа папира: 

o структурна карактеризација 

o механичка карактеризација 

o карактеризација апсорпције папира 

o електрична карактеризација 

 Одабир типа папира у зависности од проблема за које ће бити дизајнирани сензори 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/09277765
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 Одабир типа папира у зависности од проблема за које ће бити дизајнирани микрофлуидни 

чипови 

Фаза #2 Фабрикација одабраних сензора и микрофлуидних чипова за експерименте 

 Компарација и комбинација различитих техника за израду:  

o inkjet штампа 

o ксерографска техника 

 Одабир технологије са најбољим перформансама за задату класу проблема 

Фаза #4 Спровођење експеримената и оптимизација узорака 

 Постављање експеримента и окружења у зависности од типа узорка 

 Извођење експеримената под одговарајућим условима (притисак, проток, температура, тип 

флуида и сл.) 

 Прикупљање и снимање резултата 

Фаза #5 Анализа резултата и извођење закључака 

 Класификација и упоређивање добијених података 

 Извођење закључака о примени сензора и микрофлуидних уређаја за решавање проблема 

 

План рада  је одговарајући?    ДА  

 

V.7 метод и узорак истраживања 

Дисертација ће обухватити карактеризацију три типа папира, фабрикацију и мерење 

карактеристика фабрикованих сензора уз помоћ уређаја Impedance analyzer и LCZ meter, 

фабрикацију нових микрофлуидних структура, карактеризацију као и анализу резултата мерења. 

Методе које ће бити коришћене у овој докторској дисертацији су следеће: 

1. Софтверски дизајн структура сензора и микрофлуидних чипова 

2. Експериментална фабрикација сензора и микрофлуидних чипова – методом inkjet штампе и 

ксерографском технологијом 

3. Инструментална карактеризација три типа папира 

4. Тестирање фукционалности биосензора и микрофлуидних чипова 

5. Обрада добијених експерименталних резултата 

6. Графичко приказавање добијених резултата 

7. Анализа и дискусија добијених резултата 

8. Доношење адекватних закључака и постављање смерница за даљи рад и истраживање.  

Димензије прототипова сензора биће изабране да одговарају условима у којима ће се сензори 

експериментално испитивати. Димензије пројектованих чипова биће изабране тако да буду у 

складу са теоријом микрофлуида, која каже дужина канала мора знатно да доминира у односу на 

димензије попречног пресека да би се у каналу успоставио стабилан ламинарни ток. Са друге 

стране постоји ограничење у могућности фабрикације и у погледу опреме за верификацију 

система. 

 

Метод и узорак су одговарајући?        ДА  

 

 

V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 

 Факултет техничких наука – Лабораторије Kатедре за електронику – Dimatix DMP3000 ink-

jet printer, Graphtech CE6000-60 Plus, Nanoindenter G200, Profilometer, Impedance analy-zer, 

LCZ meter. 

 

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

Предвиђене експерименталне методе ће бити поновљене на више различитих узорака као и под 

различитим условима средине (влажност, врста и количина бактерија, притисак и проток флуида, 

и сл.), чиме ће бити тестирана  исправност и поновљивост резултата.  

Резултати ће бити приказани графички у ОriginPro 8®  програмском пакету. 

 

Предложене методе  су одговарајући?     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 Тијана Којић испуњава све услове за пријаву докторске 

дисертације. Објавила је 4 рада у часописима са SCI листе. 

 Проф. др Горан Стојановић је професор на акредитованом програму докторских 

академских студија, студијски програм Енергетика, електроника и телекомуникације. Публиковао 

је 66 радова у часописима са SCI листе у последњих 10 година. Комисија констатује подобност 

предложеног ментора.  

 У оквиру истраживања неопходно је дизајнирати флексибилне сензоре и микрофлуидне 

чипове базиране на папиру, који се реализују inkjet методом штампања и ксерографском 

технологиjом. Карактеризација и тестирање сензора и микрофлуидних чипова треба да потврди 

њихову широку примену у биомедицини и заштити животне средине – што значи да је тема 

истраживања актуелна и иновативна. 

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

подобни. 

датум: 21.01.2020. 

 

Др Наташа Самарџић, доцент, 

ФТН, Нови Сад, председник комисије  

 

 

Др Милан Радовановић, научни сарадник, 
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Др Зоран Пријић, редовни професор, 

ЕФ, Ниш, члан 2 

 

 

Др Владимир Срдић, редовни професор, 

ТФ, Нови Сад, члан 3 

 

 

Др Горан Стојановић, редовни професор, 

ФТН, Нови Сад, члан 4 

 


