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I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ  

Орган који је именовао комисију: Наставно научно веће Факултета техничких наука 

Датум именовања комисије:   13.07.2017. 

Састав комисије:  

1. Мезеи Иван  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. Драјић Дејан  доцент Телекомуникације 
 презиме и име звање ужа научна област 

 Електротехнички факултет, Унивeрзитeт у Бeoгрaду члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
3. Бајић Јован  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. Убавин Дејан  доцент Заштита животне средине 
 презиме и име звање ужа научна област 

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

 
5. Дамњановић Мирјана  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:   Живорад, Радослав, Михајловић 

2. Датум рођења:   28.12.1981.   Место и држава рођења:   Косовска Митровица, Република 
Србија 

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

факултет:   Факултет техничких наука 

студијски програм:  : (Интегрисане основне и дипломске академске – мастер студије) 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:    

факултет  

студијски програм:    

звање:    

научна област:    

наслов завршног рада:   Једносмерни мотори у погону аутономних робота 

    
 
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: 

 

2000. 2005. 9,46 

   

2011. 

120 10,00 
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II.4 приказ научних и стручних радова  
 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1.  

Živorad Mihajlović, Vladimir Milosavljević, Ana Joža, Vladimir Rajs, Mirjana 
Damnjanović, Miloš Živanov: “Surface and Underground Water Level 
Monitoring Using Wireless Sensor Node with Energy Harvesting Support”, 
ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA, Vol. 22, No. 5, pp. 62–68, 2016 
(ISSN 1392–1215, IF = 0.561). 

M23 

 

кратак опис садржине: У раду је описан развој и испитивање самонапајајућег бежичног 
сензорског чвора намењеног за праћење параметара животне средине. Предложени бежични 
сензорски чвор је наменски пројектован за примену у области заштите животне средине и 
одликује се ниском ценом, малом потрошњом енергије, флексибилношћу у употреби, 
модуларношћу и минималним одржавањем. Посебно је анализиран део сензорског чвора 
намењен за напајање, заснован на принципима самонапајања, тј. прикупљања енергије из 
околине. За примену праћења параметара животне средине изабрана је енергија сунца која се 
прикупља и складишти у суперкондезатору. Спроведени су тестови самоодрживости 
предложеног решења. Експерименти су показали да се комбинација прикупљања енергије из 
околине и суперкондензатора може сматрати непрекидним напајањем, али да постоје 
ограничења као што су фреквенција слања података и паметно управљање енергијом у току ноћи 
када сунчева енергија недоступна. Пројектовани сензорски чвор је затим тестиран у реалној 
примени мерења површинских и подземних вода применом једноставног капацитивног сензора 
у сопственој изради који је такође описан у раду. Експерименти су показали да се бежични 
сензорски чвор врло лако може прилагодити поменутој примени и да имплементирани 
капацитивни сензор испуњава своју функционалност за праћење нивоа површинских и 
подземних вода.  
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА P            НЕ           ДЕЛИМИЧНО 

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

2.  
V. Rajs, V. Milosavljevic, Z. Mihajlovic, M. Zivanov, S. Krco, D. Drajic, B. 
Pokric, "Realization of Instrument for Environmental Parameters Measuring", 
Elektronika ir Elektrotechnika, vol. 20, no. 6, 2014. (ISSN: 1392–1215) 

M23 

 

кратак опис садржине: У раду је представљен систем намењен за праћење параметара животне 
средине. Коришћењем имплементираног система извршена је анализа која треба да омогући 
значајну редукцију броја неопходних сензора, а да се притом не умањује поузданост праћења 
параметара животне средина у одређеној области. Приступ је заснован на математичко-
статистичким методама. Анализирани су прикупљени подаци мерења концентрације угњен-
моноксида и азот-диоксида. Установљена је корелација ова два параметара. Показано да се у 
овом случају може смањити број коришћених сензора коришћењем математички израчунатих 
коефицијената корелације између одређених врста гасова. Ово значи да се на основу праћења 
једног параметра (концентрације гаса) може статистички одредити промена неког другог 
параметра. На овај начин додатно се смањују сложеност, цена и одржавање система за праћење 
параметара животне средине. С  друге стране, коришћењем статистичких метода могуће је до 
одређене тачности предвидети вредност појединих параметара, чак и на местима где систем за 
праћење параметра није инсталиран. Показано је да предложено решење одличноо функционише 
на просторима са стабилним и споро-променљивим временским условима, тј. у сличајевима када 
нема наглих климатских промена. Израчунавањем контурних линија могуће је графички 
представити, на квалитетан начин, тренутно стање загађења на одређеном простору. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО P 
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

3.  

Filipović Darko, Cvijanović Siniša, Mihajlović Živorad, Brkić Miodrag, 
Milosavljević Vladimir, Živanov Miloš, „WellScan - Softver za merenja u 
bušotinama”, 
Izdavač: FTN Novi Sad; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke), Projekat: 
TR11006 - Razvoj sistema i instrumenata za istraživanje vode, nafte i gasa. 

M81 

кратак опис садржине: У овом техничком решењу је описан WellScan софтверски пакет који је 
намењен за рад са системом за комуникацију са бушотинским сондама. Софтвер омогућава 
конфигурацију сонди, приказ резултата снимања у реалном времену, снимање података у 
стандардном формату, обраду података после снимања и штампање резултата. Посредством USB 
комуникације са PC-јем, WellScan комуницира са површинским системом за логовање бушотина. 
Имплементиран је посебан протокол за комуникацију који подржава рад са аналогним, 
дигиталним и импулсним сондама. Површински панел обрађује податке са сонде и у зависности 
од тренутно активне сонде и команди које прима од стране рачунара шаље податке софтверу по 
утврђеном протоколу. 
WellScan прима податке и приказује их на рачунару у облику графика и скала за казаљком. 
Паралелно са приказом врши се снимање података у стандардном LAS (Log ASCII Standard) 
формату који је најкоришћенији запис за снимање бушотина. Поред приказивања и снимања 
података, софтвер поседује и могућност обраде резултата мерења, која оператеру и стручним 
корисницима олакшава тумачење резултата снимања пре коначног штампања. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ P           ДЕЛИМИЧНО 

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

4.  

Rajs Vladimir, Milosavljević Vladimir, Mihajlović Živorad, Živanov Miloš, 
Krčo Srđan, Slavković Miljan: ,,EKOBUS600-sistem za GPS praćenje autobusa 
i monitoring atmosferskih uslova i štetnih gasova”, 
Izdavač: FTN Novi Sad; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke), Projekat: 
Razvoj metoda, senzora i sistema za praćenje kvaliteta vode, vazduha i zemljišta 

M81 

кратак опис садржине: EKOBUS600 представља систем за лоцирање аутобуса и надгледање 
атмосферских услова и мерење концентрације штетих гасова. Уређај је мобилан и 
једноставно се монтира на аутобус или друго возило јавног превоза. Напајање уређаја је 
24 V, па се може прикључити директно на електричну инсталацију аутобуса. 
Уређај је инсталиран у кутији, али има екстерно додате антене за GPS и GPRS комуникацију. 
Кутија представља заштиту од спољашњих утицаја и лоших атмосферских услова јер се 
EKOBUS600 обично монтира на кров аутобуса. Како би уређај могао да мери концентрацију 
гасова, а да не буде директно изложен утицају атмосферских услова, постоји цев кроз коју се 
увлачи ваздух. EKOBUS600 врши следеће операције: 
• Мерење температуре 
• Мерење влажности ваздуха 
• Мерење ваздушног притиска  
• Мерење концентрације угљен-диоксида CО2 
• Мерење концентрације угљен-моноксида CО 
• Мерење концентрације азот-диоксида NО2 
• Одређивање тренутне позиције аутобуса путем GPS-а 
Путем GPRS комуникације уређај очитане податке шаље на сервер где се они чувају и 
обрађују. Подаци се шаљу у тачно одређеном формату. Сваки уређај након конекције шаље 
на сервер поруку са својом личном ознаком и тренутном GPS позицијом. Иницијално уређај 
мери концентрацију гасова и шаље податке на удаљену локацију - сервер сваких 10 мин, а 
своју GPS позицију сваких 15 s, путем GPRS комуникације. Време слања податка није 
фиксно и може се променити слањем SMS-а.Уколико је стигао SMS са новим подешавањима 



 5 
уређај обрађује податке и поставља задате параметре. Нови параметри могу да обухватају 
промену фреквенције слања GPS позиције, промену фреквенције слања измерених 
концентрација гасова, заустављање рада уређаја, поновно покретање рада. SМS поруком се 
такође могу добити подаци о тренутном стању уређаја, позицији и концентрацији појединих 
гасова. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО P 

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

5.  

Brkić Miodrag, Teodorović Predrag, Mihajlović Živorad, Radak Jovan, 
Mihajlović Milun, Živanov Miloš, „Uređaj za akviziciju i bežično slanje 
podataka u seizmičkim istraživanjima”, 
Izdavač: FTN Novi Sad; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke), Projekat: 
TR11006 - Razvoj sistema i instrumenata za istraživanje vode, nafte i gasa. 

M82 

кратак опис садржине: У овом решењу је описан уређај за аквизицију вештачки изазваних 
сеизмичких података у сврху истраживања воде, нафте и гаса. Након што је на вештачки начин 
(експлозијом или коришћењем тзв. вибратора) произведен талас који се простире кроз земљину 
кору, део таласа који се рефлектује о раздвојне површине између различитих слојева земље и 
који се враћа на површину детектује се помоћу специјализованих сензора, геофона. Геофони 
могу бити међусобно повезани кабловима у геофонске групе. Уређај за аквизицију сеизмичких 
података поседује конектор помоћу којег је могуће на њега прикључити геофон или геофонску 
групу. Улазни аналогни сигнал се филтрира, појачава и напонски ниво му се прилагођава у 
аналогно-дигиталном конвертору. Конвертор преводи сигнал у дигитални облик, након чега га 
микропроцесорска јединица прихвата и смешта на флеш меморијску картицу. Прикупљене 
податке је могуће бежично послати на удаљену локацију, коришћењем GPRS модема који је 
такође уграђен у уређај. Поред могућности бежичног слања сеизмичких података, модем који је 
уграђен у уређај има и могућност очитавања своје физичке локације, коришћењем система за 
глобално позиционирање (GPS). 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ P           ДЕЛИМИЧНО 

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

6.  

Tomić Josif, Kušljević Miodrag, Rajs Vladimir, Mihajlović Živorad, 
Milosavljević Vladimir: „Realizacija udaljene merne stanice za praćenje 
parametara životne sredine“ (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) 
Projekat :Razvoj metoda, senzora i sistema za praćenje kvaliteta vode, vazduha i 
zemljišta 

M85 

кратак опис садржине: Реализовани прототип представља практичну реализацију мерне 
станице за праћење стања животне средине, коришћењем савремених мерних и информационих 
технологија. Приказано је решење које се ослања на постојећу технологију, али нуди 
надоградњу хардвера и софтвера захваљујући предностима коришћења концепта виртуалне 
инструментације. Практично је реализована самостална мерна станица која прикупља податке 
везане за стање животне средине и шаље их преко ГСМ модема до корисника коришћењем UDP 
протокола. Мерна станица је реализована у LabVIЕW програмском пакету. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО P 

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

7.  

Dujić G., Mihajlović Ž., Mezei I.: „Primena SystemC jezika u modelovanju i 
sintezi kontrolera za merenje pozicije na FPGA kolu“, 14. International 
Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 7-9 Novembar, 2007, pp. 1-
5, ISBN 86-7892-065-3. 

M63 



 6 
кратак опис садржине: У овом раду је описано коришћење SystemC програмског језика за 
пројектовање модела, алгоритама и архитектуре хардвера на вишем системском нивоу. Након 
пројектовања на системском нивоу врши се имплементација најчешће применом VHDL језика за 
опис хардвера. З овом раду је демонстриран програмски пакет SystemCrafterкоји служи за 
превођење SystemC модела у RTL VHDL модел. Применом оваквог начина дизајна и синтезе, 
направљен је модел за обраду сигнала са инкременталних давача. Као пример моделован је и 
синтетизован контролер PS/2 миша који детектује и мери његов померај, а затим приказује 
израчунату позицију на дисплеју. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ P           ДЕЛИМИЧНО 

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

8.  

Radak J., Mihajlović Ž., Lukić M., Živanov M., Slankamenac M.: „The 
Novel Solution For Seismic Recording“, 7. INDEL Simpozijum Industrijska 
elektronika, Banja Luka, 6-8 Novembar, 2008, pp. 56-59, ISBN 979-99955-
46-01-4. 

M63 

кратак опис садржине: У овом раду је предложено ново решење за примену код истраживања 
воде, нафте и гаса применом сеизмичке методе. Вештачки генерисани сеизмички таласи се 
рефлектују од третираног тла, а на основу каратеристика одбијених таласа закључује се саставу 
и типу земљишта које је предмет истраживања. Овај рад предлаже нови хардверски уређај који 
се ослања на GPS позиционирању и GSM преносу података. Овај систем има мању цену у односу 
на застареле системе и знатно смањује логистичке трошкове. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ P           ДЕЛИМИЧНО 

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

9.  

Mihajlović Ž., Milosavljević V., Živanov M.: „Primena Sistema za 
organizaciju učenja i učenja na daljinu u savremenim inženjerskim nastavnim 
aktivnostima“, 9. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH 
JAHORINA, Jahorina, 17-19 mart, 2010, pp. 683-686. 

M63 

 

кратак опис садржине: У овом раду је описан систем за организацију учења (Moodle) и искуство 
у његовој примени у курсевима намењених студенте електротехничке струке. Искуства су 
показала да студенти много лакше савладавају градиво уколико међусобно комуницирају и 
доживљавају конкретна искуства што је омогућено применом поменутог система. Предложене 
су одређене мотоде за организацију курсева које су прилагођене специфичностима својствених 
за курсеве из електротехнике. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ P           ДЕЛИМИЧНО 

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

10.  

Rajs V., Mihajlović Ž., Milosavljević V., Živanov M. : „Određivanje sumpor 
dioksida SO2 u vazduhu na principu elektrohemijske detekcije“, 11. Infoteh, 
međunarodni naučno- stručni Simpozijum, Jahorina, 21-23 Mart, 2012, str. 21-
24 

M63 

кратак опис садржине: Сумпор диоксид (SО2) је отрован гас који врло штетно делује на људске 
дисајне органе. У атмосфери реагује с озоном и воденом паром, стварајући сулфатну (сумпорну) 
киселину (H2SО4) па се сматра главним узрочником настајања тзв. киселих киша. У овом раду 
описан је један од начина одређивања прекомерне концентрације овог штетног гаса у ваздуху. 
Концентрација SО2 у ваздуху мерена је путем сензора који ради на електрохемијском принципу. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ P           ДЕЛИМИЧНО 

 



 7 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

11.  

Rajs V., Milosavljević V., Mihajlović Ž., Živanov M.: „Merenje temeprature, 
relativne vlažnosti vazduha i atmosferskog pritiska“, 12. Međunarodni 
naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina, 20-22 Mart, 
2013, pp. 54-59, ISBN 978-99955-763-1-8 

M63 

кратак опис садржине: У овом раду је описано мерење темепратуре, релативне влажности 
ваздуха и атмосферског притиска са сензорима SHТ71 и МPХ4115АP. Дат је детаљан опис оба 
сензора кроз архитектуру, мерни опсег, тачност мерења и начин комуникације. Описано је 
управљање сензорима помоћу микроконтролера са интегрисаним АД конвертором. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ P           ДЕЛИМИЧНО 

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

12.  
Tomić Josif, Rajs Vladimir, Milosavljević Vladimir, Mihajlović Živorad, 
„Realizacija instrumenta za merenje parametara životne sredine”, 57. 
Konferencija ETRAN, Zlatibor, 3-6. Jun 2013, str. ML3.2. 1-6. 

M63 

кратак опис садржине: Како се ефекат глобалног загревања одиграва широм планете, тако се 
светска популација суочава са вероватно једним од најважнијих социјалних и научних феномена. 
Предузимање било какве акције захтева прецизна и тачна мерења параметара животне средине у 
више десетина хиљада тачака, постављених широм света. Пошто је финансијски скупо а и 
практично немогуће направити тако велики број мерних станица које би премрежиле целу 
планету, очигледно је да се морају пронаћи нека алтернативна решења. У овом раду приказано је 
једно решење које знатно редукује број неопходних сензора, а и мерних станица, коришћењем 
метода математичке статистике. Примењена метода има и одређене недостатке, тако да је 
неопходно првобитно идентификовати највеће загађиваче као и типове загађења на територији 
која се посматра. Такође, метода даје прецизне податке само у устаљеним и споропроменљивим 
условима када се не појављују нагле атмосферске промене. Међутим, прикупљањем мерних 
података у дужем временском интервалу, од више година, и овај проблем би се могао решити. 
Направљен је систем за удаљено мерење концентрације гасова и обраду података. Овај систем 
може бити реализован као стационарна или као покретна мерна станица. Пренос података се 
одвија путем GPRS комуникације, док су аквизиција података и математичка обрада резултата 
мерења урађени u LabVIEW програму. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО P 

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

13.  

Lepojević L., Ubavin D., Slankamenac M., Živanov M., Mihajlović Ž., Rajs V., 
Milosavljević V., Đogo M.: „Prednosti kontinualnog monitoringa deponijskog 
gasa na deponijama komunalnog otpada“, 8. Simpozijum 'Reciklažne tehnologije 
i održivi razvoj', Borsko jezero, 3-5 Jul, 2013, pp. 309-316, ISBN 978-86-6305-
010-5. 

M53 

кратак опис садржине: Услед лоше финансијске ситуације Србија има недовољно развијен 
систем управљања отпадом, те су стицање података и сазнања из ове области неопходни ради 
подизања система управљања отпадом на адекватнији ниво. У Србији се отпад депонује на 
велики број депонија са којих се неометано емитује депонијски гас у атмосферу услед 
непостојања адекватног система за његово прикупљање. Могућа решења, поред осталог, 
обухватају и коришћење депонијског гаса у енергетске сврхе, за шта су неопходни релевантни 
подаци о његовим физичким и хемијским карактристикама. У раду је указано на значај 
континуалног мониторинга депонијског гаса на основу чијих резултата је могуће сагледати 
потенцијал депонијског гаса и донети одлуку о оптималнoм решењу коришћења. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ P           ДЕЛИМИЧНО 

 



 8 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

14.  

Batinić B., Rajs V., Petrović N., Milosavljević V., Mihajlović Ž.: „Merenje 
temperature i kontrola osvetljenja udaljenog objekta“, 13. Međunarodni naučno-
stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina, 18-20 Mart, 2015, ISBN 
978-99955-763-3-2. 

M63 

кратак опис садржине: У овом раду је представљен уређај за мерење температуре и контролу 
осветељења, којим се управља са удаљене тачке путем GPRS конекције. Као сензор температуре 
искоришћен је дигитални DS18B20 сензор, док је за сензор осветљености употребљен 
фотоотпорник VT935G. Надокнађивање дневног осветљења објекта врши се вештачким 
осветљењем које представља трака са белим ЛЕ диодама. Уређајем управља микроконтролер 
Аtmega16, а GPRS конекцију омогућује Telit GL865-QUAD модем. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ P           ДЕЛИМИЧНО 

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

15.  

Đorđe J., Rajs V., Mihajlović Ž.: „Pametni nosivi uređaj sa prikupljanjem 
energije iz okoline za praćenje parametara u okruženju korisnika“, Zbornik 
radova Fakulteta tehničkih nauka, 2016, No 15/2016, pp. 3121-3124, ISSN 
0350-428X. 

M53 

кратак опис садржине: У раду је описан паметни носиви уређај намењен рекреативцима, 
планинарима, бициклистима и другим љубитељима природе који могу искористити податке о 
следећим параметрима: температури и влажности околине, атмосферском притиску, индексу 
ултраљубичастог зрачења и концентрацији азотних оксида и угљен-моноксида. Уређај се уграђује 
у одећу или опрему корисника и посредством бежичне Bluetoth комуникације повезује на 
паметни телефон и шаље неопходне податке о околини. Осим података о тренутним 
вредностима, за одређене параметре се генеришу аларми који корисника упозоравају о штетности 
околине. Због специфичног начина коришћења, пре свега уградње, уређај је пројектован као 
самонапајајући склоп тј. неопходну енергију прикупља из околине и складишти је у минијатурној 
батерији. Као извор енергије се користи сунчева енергија која се прикупља минијатурним 
соларним панелом. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА P             НЕ           ДЕЛИМИЧНО 

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

16.  

Rajs Vladimir, Mihajlović Živorad, Milosavljević Vladimir, Nađ Laslo, 
Živanov Miloš; "Podešljivi stabilizator napona na autobusima gradskog 
prevoza", Energija, ekonomija, ekologija ISSN: 0354-8651, vol. 3-4, Str. 311-
314, UDK 629.114.53.02/.07. 

M51 

кратак опис садржине: Велике варијације амплитуда напона у аутобусима градског превоза 
представљају огроман проблем за напајање његових електронских уређаја. У раду је описан 
подешљиви стабилизатор напона 3.3V-5V. Стабилизатор напона је прекидачког типа и између 
осталог поседује заштиту од горње и доње граничне вредност напона. Струјне могућности 
стабилизатора су до 3А. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ P           ДЕЛИМИЧНО 

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

17.  

Rajs V., Mihajlović Ž., Milosavljević V., Živanov M., Despotović Ž.: 
„Upotreba relay feedback metode za podešavanje parametara regulatora 
temperature u industrijskim procesima“, Energija, ekonomija, ekologija, 2016, 
vol. 1-2, pp. 380-385, ISSN 0354-8651. 

M51 



 9 
кратак опис садржине: У овом раду је детаљно анализирана и практично испитана метода 
Astrom-Hagglung (Relay feedback). Применом микроконтролера STM32F407VG реализован је 
алгоритам наведене методе за одређивање параметара регулатора и сам регулатор. Величина која 
је регулисана је температура. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ P           ДЕЛИМИЧНО 

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

18.  

Rajs V., Đukić M., Milosavljević V., Mihajlović Ž., Laković N., Živanov M.: 
„Nadzorno-upravljački sistem industrijske prerade vode“, Energija, ekonomija, 
ekologija, Vol. 3, No 1-2, 2015, pp. 27- 31, ISSN 0354-8651, UDK: 
628.16.004/008.2.  

M51 

кратак опис садржине: Рад описује управљачко-надзорни систем индустријског погона за 
прераду воде. Описани су управљачи програм PLC-а, HMI програм екрана осетљивог на додир, и 
HMI програма на персоналном рачунару. Такође су дати предлози могућих проширења 
финкционалности и даљег развоја система. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ P           ДЕЛИМИЧНО 

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

19.  
Rajs V., Milosavljević V., Mihajlović Ž., Živanov M., Tatić G.: „Merenje 
koncentracije prašine i automatska dezinfekcija vazduha u prostoriji“, Energija, 
ekonomija, ekologija, 2014, vol. 1-2, pp. 372-377, ISSN 0354-8651. 

M51 

кратак опис садржине: Као последица рада машина и мотора у индустријским постројењима 
долази до увећања концентрације прашине. У раду је описан електронски склоп којим се 
контролише и дефинфикује ваздух у просторији. Тренутна концентрација прашине и дима у 
просторији се очитава помоћу специјалног сензора прашине. Контрола и визуелни приказ 
података дат је на графичком дисплеју осетљивом на додир. Електронски склоп користи 
јозонизатор за дезинфекцију просторије. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ P           ДЕЛИМИЧНО 

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

20.  

Mihajlović, Ž., Milosavljević, V., Joža, A., & Damnjanović, M. (2017, May). 
„Modular WSN node for environmental monitoring with energy harvesting 
support“. In Zooming Innovation in Consumer Electronics International 
Conference (ZINC), Novi Sad, 31. maj – 1. jun, 2017, pp. 41-44, 

M33 

кратак опис садржине: У раду је описан модуларни бежични сензорки чвор намењен за 
бежичне сензорске мреже у праћењу параметара животне средине. Модуларност је реализована 
на тај начин да се сваки део бежичног сензорског чвора (контрола, комуникација, сензорски део 
и напајање) налази на посебној штампаној плочи. На овај начин се сензорски чвор лако 
прилагођава разноврсним применама у праћењу параметара животне средине. 
Посебно је описан и експериментално тестиран део за напајање који у себи садржи неопходну 
електронику која подржава самонапајање уређаја тј. неопходна енергија се прикупља из 
околине. Прикупља се сунчева енергија преко минијатурног соларног панела и складишти у 
суперкондезатору. Извршена је посебна експериментална анализа о самоодрживости уређаја у 
односу на доступну сунчеву енергију и акумулисане енергије у суперкондезатору. Показано је да 
у зависности од фреквенције комуникације и рестриктивним управљањем доступном енергијом 
у току ноћи да се уређај може сматрати да поседује непрекидно напајање. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА P             НЕ           ДЕЛИМИЧНО 
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

21.  

Mihajlović Ž., Milankov A., Živković L., Tolić M.: „Implementation of 
Wireless M-Bus Concentrator/Gateway for Remote Reading of Smart Gas 
Meters“, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 22-23 Novembar, 
2016, ISBN 978-1-5090-4085-8. 

M33 

кратак опис садржине: У раду је описан паметни уређај који се користи у области праћења 
потрошње природног гаса од стране дистрибутера према кориснику. Коришћена је технологија 
аутоматског мерења (Automatic Meter Reading) као основа за сва будућа интелигентна мерења 
потрошње. Ако се посматра цео процес очитавања потрошње природног гаса, у овом раду је 
описан уређај који је познатији као концентратор и намењен је за прикупљање података са више 
потрошача (мерила) одједном и слање података на удаљени сервер. За очитавење потрошње се 
користи стандардизовани протокол познатији као Wireless M-BUS, а за слање података на сервер 
користи се GSM модем. Објашњен је протокол у комуникацију у оба смера. У раду је приказана 
посебна анализа о домету комуникације у зависности од различитих начина уграђивања 
паметних мерила и концентратора. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО P 

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

22.  

Mihajlović Ž., Milosavljević V., Vasiljević D., Joža A., Rajs V., Živanov M.: 
„Implementation of Wearable Energy Harvesting Wireless Sensor Node using 
Ink-Jet Printing on Flexible Substrate“, 5. Mediterranean Conference on 
Embedded Computing - MECO, Bar, 12-16 Jun, 2016, pp. 100-103, ISBN 978-
9940-9436-6-0. 

M33 

кратак опис садржине: У раду је описан концепт паметног савитљивог носивог електронског 
уређаја. Носиви електронски уређаји су све доступнији и популарнији, нарочито у области 
праћења здравља корисника и у фитнес индустрији, а такође и у многим другим сферама где је 
неопходна савитљивост из различитих разлога као што су лакша уградња, боље праћење 
одређеног параметра и др. Све је популарнија ink-jet технологија штампања електронских 
штампаних плоча у односу на традиционалну и штетну по околину PCB технологију. Развој 
нових материјала води ка развоју нових сензора које се једноставно могу одштампати. У раду је 
описан протип уређаја који је настао процесом штампања проводних линија на савитљивој 
подлози. Функционалност уређаја одговара модерним потребама носивих уређаја, постоји 
бежична комуникација за слање података, сензори, управљачки микроконтролер и напајање које 
прикупља енергију из околине. Направљени прототип прикупља сунчеву енергију преко 
савитљивог соларног панела и складишти је у минијатурни суперкондезатор, очитаца сензоре и 
преко бежичне комуникације са малом потрошњом шаље податке на обраду. Извршена је 
анализа расположиве енергије суперкондезатора у зависности од фреквенције слања података.  
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА          НЕ          ДЕЛИМИЧНО P 

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

23.  

Despotović Ž., Rajs V., Mihajlović Ž., Živanov M.: „PID Autotuning – Relay 
Feedback Method (ÅSTRÖM & HÄGGLUND METHOD)“, 18. International 
Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad: POWER ELECTRONICS 
SOCIETY, Novi Sad, Serbia, 28-30 Oktobar, 2015, pp. 1-6, ISBN 978-86-7892-
757-7. 

M33 

кратак опис садржине: У овом раду је извршена анализа и тестирање Relay feedback методе за 
подешавање параметара PI регулатора. Предмет контроле је темепература унутар затворене 
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кутије. Коришћен је грејач снаге 1200 W. Пре екперименталне верификације извршена је 
теоретска анализа и направљен је математички модел методе. Алгоритам је развијен у C 
програмском језику и тестиран на STM32F4-Discovery развојном систему. Посебно је 
анализирана стабилност система током експеримента. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ P           ДЕЛИМИЧНО 

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

24.  

Mihajlović Ž., Davidović M., Šponja L., Tolić M., Živanov M.: „MPPT-Based 
Solar Powered Lead Acid Charger for Telemetry Unit“, 18. International 
Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 28-30 Oktobar, 2015, pp. 1-4, 
ISBN 978-86-7892-757-7. 

M33 

кратак опис садржине: У овом раду је описан паметни пуњач батерија који је намењен за 
напајање телеметријских уређаја који раде у теренским условима. Пуњач у комбинацији са 
прекидачким напајањем представља флексибилно решење за напајање великог броја актуелних 
телеметријских уређаја. Велики број функционалности у понашању према батерији, 
телеметријском уређају и самом процесу пуњења чине овај пуњач напредним решењем. Пуњач 
води рачуна о процесу пуњења оловне, преконапону, поднапону и прекопуњења. Телеметријски 
уређај може да прати статус пуњења и да на основу тога укључује и искључује пуњење.  
У раду је показан начин конфигурисања пуњача за случај када се користи оловна батерија и 
соларни панел. За овај случај је искоришћена доступна опција извлачења максималне снаге из 
соларног панела. Резултати експеримента су показали да се пуњач понаша у складу са 
дефинисаним захтевима и дат је приказ понашања процеса пуњења у ситуацији када је сунчева 
енергија стабилна и када се мења. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО P 

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

25.  

Mihajlović Ž., Joža A., Milosavljević V., Rajs V., Živanov M.: „Energy 
Harvesting Wireless Sensor Node for Monitoring of Surface Water“, 21. 
International Conference on Automation and Computing (ICAC), Glasgow: 
University of Strathclyde, Glasgow, UK, 11-12 Septembar, 2015, pp. 102-107, 
ISBN 978-0-9926801-0-7. 

M33 

кратак опис садржине: Коришћењем технике прикупљања енергије из околине и 
суперкондезатора направљен је прототип бежичног сензорског чвора који у себи садржи 
актуелне компоненте са ниском ценом и малом потрошњом. Дат је опис пројектовања и принцип 
рада самонапајајућег бежичног сензорског чвора и поређење са актуелним решењима са 
нагласком на употребу решења у области праћења параметара животне средине. Детаљно је 
описан систем за прикупљање сунчеве енергије из околине коришћењем минијатурних соларних 
ћелија мале снаге, са нагласком на техници извлачења максималне снаге. Извршена је анализа 
употребљивости суперкондезатора за потребе праћења параметара животне средине.  
У раду је посебно описан сензор за мерење нивоа течности и начин његовог повезивања на 
пројектовани бежични сензорски чвор, са циљем да се покаже широка флексибилност у 
употреби сензорског чвора. Дати су резултати експеримента мерења у теренским условима и 
показана је линеарност и грешка пројектованог сензора нивоа течности. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА P             НЕ           ДЕЛИМИЧНО 
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

26.  
Mihajlović Ž., Rajs V., Milosavljević V., Živanov M.: „Application of CO2 
NDIR gas sensors in air quality monitoring“, 13. Infoteh-Jahorina, Jahorina, 
18-20 Mart, 2015, pp. 6-9, ISBN 978-99955-763-3-2. 

M33 

кратак опис садржине: Овај рад описује употребу недисперзивних инфрацрвених сензора за 
потребе праћења квалитета ваздуха. Конкретни експерименти су спроведени са модерним и 
минујатурним сензором за угљен-диоксид чијим се посматрањем у урбаним срединама 
закључује о квалитету ваздуха. У раду је детаљно објашњен начин рада поменутих сензора 
заједно са неопходним електронским шемама. Експериментално је показано како се добијају 
квалитетни резултати мерења и објашњен је начин добијања квалитетних резултата и 
конфигурисања сензора. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО P 

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

27.  

Mihajlović Ž., Milosavljević V., Rajs V., Milivojčević F., Živanov M.: 
„Miniature low cost electrochemical sensor module for measurement of gas 
concentration“, 22. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 25-27 
Novembar, 2014, ISBN 978-1-4799-6190-0. 

M33 

кратак опис садржине: У овом раду је описан минијатурни сензорски модул мале цене који је 
намењен за мерење концентрације. Сензорски модул подржава различите типове 
електрохемијских сензора и једноставном минималном хардверском реконфигурацијом се 
прилагођава жељној функционалности. Уређај се састоји из контролера и специјалног кола за 
обраду сигнала са електрохемијског сензора. Комуникација са сензорским модулом се остварује 
преко стандардног RS486 интефејса што значи да се модуле може ефикасно користити и у 
индустрији. Направљен је посебан алгоритам који омугућава да се модул понаша као засебна 
јединица, омогућава самокалибрацију и неопходну реконфигурацију на основу познатог скупа 
команди. Цена модула је мања од 10 евра, а потрошња у току рада је око 4 mA. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО P 

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

28.  

Rajs V., Mihajlović Ž., Milosavljević V., Živanov M., Tanasic G.: 
„Univerzalan algoritam za rad sa EEPROM memorijom velikog memorijskog 
kapaciteta“, 13. Međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh-Jahorina 
2014, Vol. 13, Jahorina, 19-21. martа 2014, pp. 34-38, ISBN: 978-99955-763-3-
2. 

M33 

кратак опис садржине: У овом раду је приказан универзалан алгоритам за рад са EEPROM 
меморијом капацитета 16 Mbit. Како произвођач меморије дефинише колико једна меморијска 
локација може да има поузданих циклуса упис/читање, самим тим животни век саме меморије и 
уређаја који садржи ову меморију је ограничен. Алгоритам који је описан у овом раду омогућава 
да период поузданог рада меморије буде реда величине око 10 година. Приступ и управљање 
меморијом врши микроконтролер путем SPI комуникације. Упис и читање података реализовани 
су периодично у зависности од потребе корисника. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ P           ДЕЛИМИЧНО 

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

29.  

Mihajlović Živorad, Milosavljević Vladimir, Rajs Vladimir, Miloš, Živanov 
Miloš, “Remote Environmental Monitoring System for Application in Industry 
and Landfill Sites”, Mediterranean Conference on Embedded Computing - 
MECO (2 ; Budva ; 2013) ISBN 978-8840-9436-1-5. 

M33 
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кратак опис садржине: Овај рад описује модеран систем за мерење концентрације гасова. 
Индустријски процеси могу бити извор загађења и становништво треба да буде одмах 
обавештено о било каквој промени у концентрацији штетних гасова. За разлику од индустрије, 
гасове који се производе у депонијама је немогуће избећи услед природних процеса и општа 
тенденција је да се користе гасови као извор енергије (природни гас) или да се претворе у 
безопасне супстанце сагоревањем. Систем је погодан за коришћење на терену и ради на батерије 
или соларну енергију. Електрохемијски и инфрацрвени сензори су уграђени у систем због ниске 
потрошње енергије и додатног опсега мерења. Тачност мерења је задовољавајућа, са брзим 
одзивом и генерално добром селективношћу према гасовима који су били предмет посматрања. 
Сигнали са сензора су обрађени у локалној јединици микроконтролера и прикупљени подаци су 
послати преко GPRS-а или серијске комуникације ка серверу за складиштење, интерпретацију и 
трансформацију у облику прихватљивом за крајње кориснике. Интеграција микроконтролера 
унутар система сензора омогућава примену аутоматског праћења и подршке за управљање 
спољним актуаторима и алармом. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО P 

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

30.  

Rajs Vladimir, Milosavljević Vladimir, Mihajlović Živorad, Miloš, Živanov 
Miloš, “Wireless system for monitoring of sulfur dioxide and carbon monoxide 
in the air”, PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology 
- ICET (6 ; Novi Sad ; 2013), No. T.12-3.9, Str. 1-3, ISBN 978-86-7892-510-8. 

M33 

кратак опис садржине: Циљ контроле квалитета ваздуха је заштита здравља људи, одређивање 
степена контаминације, идентификација критичних ситуација у циљу једноставног упозорења и 
успостављање заштитних мера. Овај рад описује модеран хардверски систем који пружа 
информације о повећању концентрације гасова SО2 и CО у ваздуху у насељеним подручјима. 
Сигнали са сензора за гас су обрађени у локалној јединици микропроцесора. Прикупљени 
подаци се шаљу преко GPRS комуникације на сервер за складиштење, интерпретацију и 
трансформације у форму прихватљив за крајње кориснике. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО P 

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

31.  

hajlović Ž., Milosavljević V., Rajs V., Živanov M.: „Application of GPRS 
Modules in Data Acquisition and Control of Devices for Air Quality 
Monitoring“, 20. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 20-22 
Novembar, 2012, ISBN 978-1-4673-2984-2. 

M33 

кратак опис садржине: Овај рад описује модеран уређај за праћење квалитета ваздуха који је 
заснован на GSM технологији. Због све већег ширења мобилне телефоније, јављају се услови за 
коришћење GPRS комуникације за удаљено слање прикупљених података. У раду је детаљно 
објашњен начин синтезе хардверског система који се састоји из микроконтролера, GSM модула и 
електронских кола за обраду сигнала са сензора за мерење концентрације угљен-моноксида, 
угљен-диоксида, амонијака, метана и водоник-сулфида. Објашњен је алгоритам рада уређаја и 
начин компензације у односу на промену спољашњих атмосферских услова. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО P 
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

32.  

Obradović Đ., Mihajlović Ž., Milosavljević V., Živanov M.: „Graphic LCD for 
lightweight electric vehicles“, Key Engineering Materials, 2012, Vol. 543, pp. 
163-166, ISSN 1013-9826, 2. ICMAST-International Conference on Materials 
and Applications for Sensors and Transducers, Budimpešta: Trans tech 
publications, 24-28 Maj, 2012, pp. 163-166, ISBN 978-3-03785-616-1. 

M33 

кратак опис садржине: У овом раду је приказано решење графичког дисплеја као контролне 
табле за лака електрична возила. Направљено је прилагодљиво хардверско решење које се лако и 
брзо може прилагодити различитим типовима возила. Објашњен је поступак рада са свим 
параметрима дисплеја и предложен је начин приказивања података који одговара корисницима 
електричних возила. Објашњене су и друге могућности употребе решења као што је повезивање 
додатних сензора и визуализација измерених података. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ P           ДЕЛИМИЧНО 

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

33.  

Mihajlović Živorad, Radmilović Zoran, Milosavljević Vladimir, Rajs 
Vladimir, Živanov Miloš; „Implementation of Remote Environmental 
Monitoring System using RF Modules with Secure Communication between 
Devices“, Mediterranean Conference on Embedded Computing - MECO (1 ; 
Bar ; 2012); Str. 54-57, ISBN 978-9940-9436-0-8. 

M33 

кратак опис садржине: Овај рад описује једно решење за праћење квалитета ваздуха, где се 
прикупљени подаци шаљу преко RF бежичне комуникације у јавном фреквенцијском опсегу. 
Објашњен је поступак синтезе овог јефтиног решења са малом потрошњом енергије, као и 
поступак кодирања и декодирања уређаја за шифровани пренос података. Ексерименти су 
показали да се употребом различитих алгоритама шифровања подаци могу поуздано послати до 
жељеног уређаја на даљу обраду. Основни циљ овог истраживања је био да се испита могућност 
коришћења таквог система у урбаним срединама где су промене у концентрацији штетних 
гасова нагле тако да могу да изазову озбиљне последице по здравље људи. Интеграција 
микроконтролера унутар сензорске јединице омогућава да се спроведе аутоматско праћење 
концентрације гаса. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО P 

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

34.  

Milosavljević Vladimir, Mihajlović Živorad, Rajs Vladimir, Živanov Miloš; 
„Implementation of low cost liquid level sensor (LLS) using embedded system 
with integrated capacitive sensing module“, Mediterranean Conference on 
Embedded Computing - MECO (1 ; Bar ; 2012) Str. 58-61, ISBN 978-9940-
9436-0-8. 

M33 

кратак опис садржине:  
У овом раду престављен је систем за мерење нивоа воде помоћу PIC16F707 микроконтролера. 
Детаљно је објашњена метода мерења малих капацитивности коришћењем различитих типова 
медијума и материјала. Микроконтролер који се овде користи захтева минималан број екстерних 
компоненти, што обезбеђује ниску цену сензора за хардверску имплементацију. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО P 
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

35.  

Mihajlović Živorad, Milosavljević Vladimir, Maoduš Nikola, Rajs Vladimir, 
Obradović Đorđe, Živanov Miloš; “Mobile System for Monitoring of Gas 
Emission on Landfill Sites“, International Conference on Development and 
Application Systems (DAS) (11 ; Suceava ; 2012)  Str. 111-114, ISBN 1844-
5039. 

M33 

кратак опис садржине: Емисија гасова који се јављају због унутрашњих процеса у депонијама је 
штетна за животну средину. Општа тенденција је да се гасови из депонија искористе као извор 
енергије (природни гас) или да се спаљивањем претворе у безопасна једињења. У овом раду је 
објашњена синтеза и инсталирање система за праћење концентрације гасова на депонији. Систем 
омогућава да се у зависности од дубине прикаже генерисање гасова што је од интереса за боље 
разумевање процеса који се дешавају унутар депоније. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО P 

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

36.  

Mihajlović Živorad, Milosavljević Vladimir, Maoduš Nikola, Rajs Vladimir, 
Slankamenac Miloš, Živanov Miloš; “System for Monitoring Concentration of 
NO2 and CO Gasses on Landfill Sites”; Microelectronics, Electronics and 
Electronic Technology – MIPRO (35 ; Opatija ; 2012) Str. 189-192, ISBN 978-
953-233-069-4, Izdavač: MIPRO Croatian Society; (Polje rezultata: 
Tehničkotehnološke nauke) 

M33 

кратак опис садржине: Овај рад описује хардверски систем за праћење миграција гаса унутар 
бушотина на депонији. Хардверска јединица је дизајнирана тако да се прилагоди тешким 
теренским условима. Коришћени су лако доступни и комерцијални сензори за гасове као што су 
азот-диоксид и угљен-моноксид. Уређај садржи GPRS/GPS модем који омогућава слање 
података на серверску апликацију за даљу обраду. Такође, могућа је контрола уређаја преко 
серверске апликације и SMS сервиса. Интеграција микроконтролерa унутар сензорске јединице 
омогућава примену аутоматског праћења и подршке за управљање спољним актуаторима и 
алармима. Направљена је специјална апликација која приказује резултате мерења у реалном 
времену или у подесивим временским интервалима. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО P 

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

37.  

Milosavljević Vladimir, Mihajlović Živorad, Rajs Vladimir, Živanov Miloš; 
„Solution for Monitoring of Carbon Monoxide with Early Warning System“, 
International Symposium on Power Electronics – Ee (16 ; Novi Sad ; 2011); 
No. T4-3.1, Str. 1-5, ISBN 987-86-7892-356-2. 

M33 

Стотине људи умре сваке године од тровања угљен-моноксидом. Овај гас без укуса, мириса и 
боје не могу да открију људских чула. Потенцијални ризик од тровања јавља се у местима са 
слабом вентилацијом, где се јавља непотпуно сагоревање. Извори гаса су углавном из издувних 
гасова мотора са унутрашњим сагоревањем, као што су моторна возила, али и од неправилног 
сагоревања разних других горива. Овај рад описује решење за праћење угљен моноксида, 
користећи модерни гасни сензор којим управља микроконтролер, са подршком за даљинско 
управљање и мониторинг. Интеграција микроконтролера унутар сензорске јединице омогућава 
спровођење аутоматског праћења угљен-моноксида и подршку за управљање спољним 
актуаторима и алармима. Микроконтролер је повезан преко GPRS модемa на серверску 
апликацију за даљу анализу података. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО P 
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

38.  

Milosavljević Vladimir, Mihajlović Živorad, Rajs Vladimir, Živanov Miloš; 
„Realisation of Soil Humidity Sensor Using Specialized Embedded System“, 
International Symposium on Power Electronics – Ee (16 ; Novi Sad ; 2011); 
No. T4-1.10, Str. 1-4, ISBN 987-86-7892-356-2, Izdavač: Power Electronics 
Society, Electrotehnical Institute "Nikola Tesla", Faculty of Technical Sciences; 

M33 

кратак опис садржине: Овај рад описује систем за мерење влажности земљишта који користи 
PIC16F серију микроконтролера. Детањно је објашњена метода мерења малих капацитивности 
коришћењем различитих типова медијума и материјала. Интеграција микроконтролера унутар 
сензорске јединице омогућава аутоматско праћење влаге. За потребе истраживања тестирано је 
неколико врста екпериментално направљених капацитивних сонди. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО P 

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

39.  

Milosavljević Vladimir, Mihajlović Živorad, Rajs Vladimir, Živanov Miloš; 
„Solution of Capacitive Touch Panel for Robust Industrial and Public Usage“, 
International Scientific Conference on Industrial Systems - IS (15 ; Novi Sad ; 
2011); Str. 140-144, ISBN 978-86-7892-341-8, Izdavač: Uvniversity of Novi 
Sad - Faculty of Technical Sciences; 

M33 

кратак опис садржине: Овај рад описује хардверски систем познат као капацитивни touch-panel 
који се може користити у индустрији или за јавне апликације. Овај систем се може применити у 
тешким индустријским условима као што су рафинерије, јер ток рада систем не генерише 
варнице. Одсуство покретних делова чини овај систем корисним за јавне апликације као што су 
инфо панели на аутобуским станицама, биоскопима, музејима итд . Наменски модул унутар 
микроконтролера у великој мери поједностављује дизајн хардвера и захтева минималан број 
екстерних компоненти. Ово омогућава брз развој и прилагодљивост специфичним захтевима, 
као и ефикасно решење за трошкове. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ P           ДЕЛИМИЧНО 

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

40.  

Mihajlović Živorad, Rajs Vladimir, Milosavljević Vladimir, Živanov Miloš; 
„System For Remote Reading And Control Of Sensors For Air Contaminant 
Detection“, Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences (3 
; Lozenec ; 2011); Vol. 2, Str. 169-173, ISBN 1313-7735, Izdavač: Bulgarian 
National Multidisciplinary Scientific Network of the Professional Society for 
Research Work 

M33 

кратак опис садржине: Овај рад описује модеран хардверски систем који пружа информације о 
загађењу ваздуха у насељеним подручјима. Сигнали са гасних сензора су обрађени у локалној 
јединици микропроцесора. Прикупљени подаци су послати преко GPRS комуникације на сервер 
за складиштење, интерпретацију и трансформацију у облику прихватљивом за крајње кориснике. 
Интересовање за овај систем је много већe у близини великих индустријских загађивача и 
индустријских зона, међутим систем се може инсталирати практично било где, где постоји 
потреба за брзим и једноставним праћење квалитета животне средине. Гасови који се могу 
пратити су: угљен-моноксид, угљен-диоксид и азот-диоксид. Основна карактеристика овог 
система је прикупљање података sa сензора у реалном времену за мерење загађења која су на 
располагању крајњим корисницима путем интернета у сваком тренутку. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО P 
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

41.  

Radak J., Mihajlović Ž., Lukić M., Živanov M., Slankamenac M.: The Novell 
Solution for Oil, Natural Gas and Geothermal Water Exploration Using 
Seismic Method, 14. International Scientific Conference on INDUSTRIAL 
SYSTEMS - IS, Novi Sad: Departman za Industrijsko inženjerstvo i 
menadžment Fakulteta tehničkih nauka, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 93-96, ISBN 
978-86-7892-135-3. 

M33 

кратак опис садржине: У овом раду је предложено нови решење за примену код истраживања 
воде, нафте и гаса применом сеизмичке методе. Вештачки генерисани сеизмички таласи се 
рефлектују из третираног тла, а на основу каратеристика одбијених таласа закључује се саставу и 
типу земљишта које је предмет истраживања. Овај рад предлаже нови хардверски уређај који 
користи GPS позиционирање и GSM пренос података. Овај систем има мању цену у односу на 
застареле системе и знатно смањује логистичке трошкове. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ P           ДЕЛИМИЧНО 

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

42.  

Mihajlović Ž., Adžić M., Adžić E.: „Hardware Implementation of a Space 
Vector PWM Technique Using SystemC and VHDL Autocoding“, 43. ICEST 
International Scientific Conference on Information, Communication and 
Energy Systems and Technologies, Niš: Faculty of electrical engineering, 25-
27 Jun, 2008, pp. 215-218, ISBN 978-86-85195-59-4. 

M33 

кратак опис садржине: У овом раду је приказана примена SystemC језика за моделовање и 
имплементацију импулсно-ширинске модулације која се широко користи за векторску контролу 
стандардних наизменичних погона. Софверска имплементација векторске контроле захтева пуно 
процесорског времена тако да хардверска имплементација омогућава брже контролу и рад у 
реалном времену. У раду је приказан развој модела у SystemC програмског језику и аутоматско 
генерисање хардверске имплементације коришћењем SystemCrafter програмског пакета. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ P           ДЕЛИМИЧНО 

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

43.  

Rajs V., Mihajlović Ž., Milosavljević V., Tomić J., Živanov M.: „Мethods of 
environmental monitoring parameters based on smart measurement systems“, 
24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 22-23 Novembar, 2016, 
ISBN 978-86-7466-649-4. 

M33 

кратак опис садржине: У овом раду је описана модерана мерна станица за праћење загађења 
заснована на бежичном удаљеном слању података. Мерна станица може бити стационарна или 
мобилна. Коришћењем обрађених резултата мерења и статистичких метода показано је да је 
могуће редуковати број коришћених гасних сензора, а да се не умањи квалитет мерења. 
Коришћењем предиктивних и регресивних метода, интерполације и екстраполације показано је 
да је могуће смањити број мерних станица на одређеном простору у условима стабилних 
временских услова, без умањења квалитета праћења. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ           ДЕЛИМИЧНО P 
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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?    ДА P   НЕ 
 
Образложење: Кандидат је положиo све испите предвиђене студијским програмом 
Енергетика, електроника и телекомуникације, са просечном оценом 10,00. Кандидат је 
аутор или коаутор 2 рада са СЦИ листе (категорије М23), 24 радова на међународним 
конференцијама штампаним у целини (М33) и 4 техничких решења (категорија М81, М81, 
М82 и М85). Проблематици докторске дисертације у потпуности припада 1 рад са СЦИ 
листе (М23) и 2 радa категорије М33. Кандидат је положиo квалификациони испит 
предвиђен програмом докторских студија. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  
 
IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 
 
Биографија ментора (до 500 карактeра): 
 
Др Мирјана Дамњановић је редовни професор Факултетa техничких наука, на 
Универзитету у Новом Саду. Основне студије завршила је на Факултету техничких наука, 
на одсеку Eлeктрoтeхничкe струкe и рaчунaрствa 1994. године. Магистарску тезу 
одбранила је 2002. године, а докторску дисертацију 2006. 
Предаје на основним, мастер и докторским студијама на Факултету техничких наука 
предмете из електронике, пројектовања дигиталних интерисаних кола, сензора и 
компоненти за заштиту од електромагнетске интерференције. Билa je мeнтoр у вишe од 30 
диплoмских рaдoвa и 3 докторске дисертације.  
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У свoм стручнoм и нaучнoм рaду oбjaвилa je кao aутoр или кoaутoр прeкo 130 рaдoвa у 
чaсoписимa и нa кoнфeрeнциjaмa, oд чeгa je 29 рaдовa у мeђунaрoдним чaсoписимa. 
Учeствoвaлa je у прeкo 10 мeђунaрoдних и нaциoнaлних прojeкaтa кoje je рeaлизoвaлa 
Кaтeдрa зa eлeктрoнику. Рaдилa je рeцeнзиje зa вишe вoдeћих мeђунaрoдних чaсoписa. 
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M33 
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M33 

 
 
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 
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међународним часописима са СЦИ листе објављених у последњих 10 година. 
 

 
 
IV.2 Да ли ментор испуњава услове?     ДА 
Образложење: Др Мирјана Дамњановић изводи наставу на предметима на докторским 
академским студијама акредитованог студијског програма Енергетика, електроника и 
телекомуникације. У последњих 10 година, објавила је 24 научнa рада у међународним 
часописима са СЦИ листе категорије М21, М22, и М23.  
Професорица Мирјана Дамњановић испуњава прописане услове и подобна је за ментора 
при изради докторске дисертације кандидата Живорада Михајловића. 
 
 
 
V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 
 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

Самонапајајући чворови бежичних сензорских мрежа за праћење параметара животне средине 

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

 Предмет истраживања докторске дисертације је реализација бежичног сензорског чвора 
намењеног за бежичне сензорске мреже које се користе за праћење параметара животне средине. 
Бежични сензорски чвор је електронски уређај са сопственим подсистемом за напајање који има 
могућност да преко сензорског подсистема прикупља различите параметаре у својој околини и да 
их, после обраде од стране управљачког и контролног подсистема, шаље преко комуникационог 
подсистема до следећег бежичног чвора или приступног чвора који је повезан на интернет тј. 
сервер [1], [2]. На основу посматрања променe параметара животне средине могу се добити 
информације које се користе за заштиту људи, кao и саме животне средине. Такође, прате се и 
параметри који су специфични за одређену примену као што су: пољопривредна производња, 
посматрањe водених површина, заштита од шумских пожара, праћење очуваности инфрастуктуре, 
управљање отпадом и др. Актуелни уређаји који су базирани на ГСМ модулима и мобилним 
мрежама за пренос података су се показали као функционални код праћења параметара који се не 
мењају нагло на одређеном простору (притисак, температура, влажност) [3]-[6]. Међутим, велики 
број параметара се мења локално, па их тако треба и пратити. Уградња више ГСМ уређаја на 
простору који се посматра решава овај проблем, али по знатно већој цени. Услед сложености ГСМ 
уређаја и специфичних теренских услова где се уграђују, трошкови одржавања су велики. 

 Бежичне сензорске мреже са мноштвом бежичних сензорских чворова боље покривају 
одређени простор где се посматра промена параметара животне средине [1], [7], [8]. Једноставна 
структура чворова чини да је њихова цена ниска. Чворови углавном користе краткодометни 
пренос података који се карактерише малом потрошњом енергије и коришћење слободног опсега 
некомерцијалних фреквенција, посебно високих фреквенција, где се постиже велика брзина 
преноса података између потенцијално великог броја чворова. 

 Праћење параметара животне средине захтева уградњу система и у неприступачним и опасним 
теренима [12]-[15]. Након уградње очекује се да систем захтева минимално одржавање и да има 
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што дужи животни век. При томе, потрошња енергије је у директној вези са животним веком 
бежичне сензорске мреже. Примарне (непуњиве) батерије и поред примене модерних алгоритама 
за управљање енергијом [9]-[11], имају највећи утицај на ограничен животни век. Такође, 
одржавање, пре свега замена батерија, драстично повећава цену одржавања. Са циљем да се 
повећава животни век и смање трошкови оджавања, тренутно актуелна истраживања 
подразумевају коришћење секундарних (пуњивих) батерија и тзв. „жетву енергије“ (eng. Energy 
harversting) [16]-[17], који доприносе да бежичне сензорске мреже добију префикс самонапајајуће. 
Међутим, услед карактеристика секундарних батерија које се временом деградирају, повећање 
животног века је и даље ограничено. Због тога, уместо секундарних батерија, истражена је 
могућност коришћења кондезатора великих капацитивности, који се у литератури називају 
суперконезатори [16]. 
 
Предмет истраживања је подобан?    ДА 
 
 
 
V.3 познавања проблематике на основу изабране литературе са списком литературе 

 Истраживања о примени бежичних сензорских мрежа у области праћења параметара животне 
средина су актуелна и постоји пуно доприноса у научној литератури [1], [2], [7], [8], [12]. Један део 
истраживања је усмерен на разматрање и унапређење подсистема за напајање, који директно утичу 
на животни век инсталираног система. Решења базирана на примарним батеријама имају све мањи 
удео у истраживањима, док се све више истичу решења заснована на прикупљању енергије из 
околине, било у облику математичких модела, симулација или конкретне хардверске реализације 
[18]-[21]. Управо су решења са конкретном хардверском реализацијом опсежније проучавана због 
блискости са планираним истраживањем. 

 Постоје разни извори енергије из околине [16], али са густином енергије од 1000 W/m2, и 
мноштво развијених технолошких решења, соларна енергија је идеално решење за примену 
праћења параметара животне средине [22-24]. Актуелна су и друга самонапајајућа и хибридна 
решења која су још увек у фази истраживања и тренутно неприменљива за комерцијалну примену 
[25-27]. 

У највећем броју решења, прикупљена енергија се складишти у секундарним батеријама [23]-[25], 
а поједина решења користе и додатну примарну батерију [28]. Секундарне батерије су скупе, имају 
ограничени број сиклуса пуњења и животни век, температурно су нестабилне и загађују околину. 
Развојем суперкондезатора [16], који има више од пола милиона циклуса пуњења и животни век од 
20 година и велику густину енергије, појавила се алтернатива секундарним батеријама. У 
литератури су доступни радови који се баве моделовањем и хардверском имплементацијом 
суперкондезатора у сензорским чворовима [18], [29]-[34]. Мана суперкондезатора у односу на 
секундарне батерије је мањи капацитет. Као скалабилна компонента, коришћењем више 
суперкондезатора се повећава капацитет али и укупна цена сензорског чвора. Уколико је бежични 
сензорски чвор намењен за праћење параметара животне средине, неопходно је размотрити да се 
прикупљена енергија из околине складишти у суперкондезатор што мањих димензија и 
капацитета, а да се не ремети планирана функционалност. 
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Додатна литература која ће се користити у изради докторске дисертације биће пруочавана у 
одговарајућим међународним часописима и књигама које покривају област истраживања, као што 
су: 
 • IEEE Transactions on Instrumentation and Measurements, 
 • IEEE Sensors Journal, 
 • IEEE Transactions of Wireless Communications, 
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 • Sensors and Actuators A, итд. 
  
 
Избор литературе је одговарајући?    ДА 
 
 
V.4 циљева истраживања 

Циљ истраживања је пројектовање наменског чвора бежичних сензорских мрежа за праћење 
параметара животне средине који користи прикупљање соларне енергије из околине и 
суперкондезатор за складиштење енергије. Након пројектовања, спровођења различитих 
експеримената и анализе података, као резултат ће бити доступне информације, смернице и 
научни подаци који су неопходни за синтезу самонапајајућег бежичног сензорског чвора. Очекује 
се да пројектовани бежични сензорски чвор задовољава потребе праћења параметара животне 
средине, тј. да има малу цену израде и одржавања, мале димензије, могућност прилагођавања  
захтевима за праћење различитих параметара и да не утиче неповољно на животну средину. 

 
 

http://www.murata.com/products/productdetail?partno=DMT334R2S474M3DTA0
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Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА 
 
 
V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

Велики број истраживања у домену бежичних сензорских мрежа предвиђа њихову широку 
употребу у свим аспектима људског живота. Ограничења ка остварењу оваквог плана су високи 
трошкови имплементације и одржавања и чине да су тренутна технолошка решења исплативија у 
односу на бежичне сензорске мреже. 

Међутим, уколику се у синтези бежичног сензорског чвора употреби технологија прикупљања 
широко доступне сунчеве енергије из околине, и њено складиштење у суперкондезатору, животни 
век бежичне сензорске мреже може драстично да се повећа. Осим тога, доћи ће до смањивања 
трошкова одржавања, нарочито због одсуства поступка замене батерија. Самонапајајући сензорски 
чвор, минијатурног дизајна, мале цене и потрошње, широког опега примене и који је наменски 
пројектован за праћење параматара животне средине може да постане основна градивна јединица 
бежичних сензорских мрежа у овој облати примена. Нови материјали уграђени у новим 
генерацијама соларних панела и суперкондезатора неће загађивати природу и на овај начин се 
утицај праћења параметара животне средине на њу саму смањује на минимум. 
 

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

 Фазе истраживања: 

§ проучавање литературе, научних и стручних часописа у вези са проблематиком праћења 
параметара животне средине коришћењем бежичних сензорских мрежа,  

§ формулација напредног решења заснованог на коришћењу прикупљања енергије из 
околине и суперкондезатора, 

§ пројектовање наменског самонапајајућег безичног сензорског чвора, 
§ експериментална верификација пројектованог решења. 

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

 Методи који ће бити примењени: 

§ анализа стручне литературе у области истраживања, 
§ спецификација чворова бежичних сензорских мрежа, 
§ пројектовање и фабрикација прототипова бежичних сензорских чворова, 
§ експериментална верификација предложеног решења, 

§ оптимизација решења на основу резултата експеримената. 

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

Приликом експерименталног дела истраживања користиће се опрема Лабораторије за примењену 
електронику, Катедре за електронику на Департману за енергетику, електронику и 
телекомуникације, Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду.  
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Услови за експериментали рад су одговарајући?    ДА P              НЕ    ДЕЛИМИЧНО 
 
V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 

Експерименти и мерења о самоодрживости предложеног решења биће спроведени на више 
фабрикованих бежичних сензорких чворова чиме ће се проценити поновљивост и поузданост 
решења. 

 
Предложене методе су одговарајуће?     ДА P              НЕ ДЕЛИМИЧНО 
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VI ЗАКЉУЧАК 
 
кандидат је подобан         ДА P                НЕ            ДЕЛИМИЧНО 
ментор је подобан         ДА P                НЕ            ДЕЛИМИЧНО 
тема је подобна         ДА P                НЕ            ДЕЛИМИЧНО 
 

Образложење (до 500 карактера): 
Комисија констатује да кандидат Живорад Михајловић испуњава потребне услове за 
пријаву докторске дисертације. Положио је испите предвиђене програмом докторских 
студија са просечном оценом 10,00, као и квалификациони испит. Публиковао је 2 рада у 
часописима са СЦИ листе, од којих је 1 везан за тему докторске дисертације. 
 
Проф. Мирјана Дамњановић је наставник на акредитованом програму докторских 
академских студија, студијски програм Енергетика, електроника и телекомуникације. 
Публиковала је 24 радова у часописима са СЦИ листе у последњих 10 година. Комисија 
констатује подобност предложеног ментора. 
 
Тема истраживања је актуелна и предложена истраживања би довела до нових сазнања у 
области примене бежичних сензорских мрежа. 
 
Чланови Комисије предлажу Наставно-научном већу Факултета техничких наука, 
Универзитета у Новом Саду да прихвати тему „Самонапајајући чворови бежичних сензорских 
мрежа за праћење параметара животне средине ” за израду докторске дисертације кандидата 
Живорада Михајловића под менторством проф. др Мирјане Дамњановић. 
 

датум: 29. 08. 2017. 

 

Др Иван Мезеи, доцент, 
Факултет техничких наука, Нови Сад, 

председник комисије  
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Др Јован Бајић, доцент, 

Факултет техничких наука, Нови Сад, члан 2 
 

 
Др Дејан Убавин, доцент, 

Факултет техничких наука, Нови Сад, члан 3 
 

 
Др Мирјана Дамњановић, редовни професор, 
Факултет техничких наука, Нови Сад, члан 4 

 


