
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ           ОБРАЗАЦ – 4 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА 

ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ  

(Свака рубрика мора бити попуњена.) 

 

I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ  

Орган који је именовао комисију:  Декан Факултета техничких наука, решење бр. 012-199/5-2017 

Датум именовања комисије:           28.02.2017. 

Састав комисије:  

1. др Стеван Станковски редовни 

професор 

Мехатроника, роботика и 

аутоматизација и интегрални 

системи 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад председник 

 установа у којој је запослен функција у комисији 

 

2. др Зденка Бабић редовни 

професор 

Општа електротехника  

 презиме и име звање ужа научна област 

 Електротехнички факултет, Бања Лука члан 

 установа у којој је запослена функција у комисији 

 

3. др Миљко Сатарић  редовни 

професор 

Физика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 

 установа у којој је запослен функција у комисији 

 

4. др Ласло Нађ редовни 

професор 

Електроника 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 

 установа у којој је запослен 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 функција у комисији 
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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
1. Име, име јeдног родитеља, презиме: Митар, Стојан, Симић 

2. Датум рођења:    17.10.1987. Место и држава рођења: Љубовија, Србија 

 

II.1 основне студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 

факултет: Електротехнички факултет 

студијски програм: Аутоматика и електроника 

звање: Дипломирани инжењер електротехнике 

 

II.2 мастер или магистарске студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 

факултет: Електротехнички факултет 

студијски програм: Аутоматика и електроника 

звање:   Магистар електротехнике 

научна област: Аутоматика и електроника 

наслов завршног рада: “Модел електричног трансформатора заснован на струјно-напонској 

карактеристици празног хода” 

 

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: 

 

2006. 2010. 9,34 

2010. 2012. 9,80 

2012. 

120 9,86 
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II.4 приказ научних и стручних радова  

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

1. 

M. Simić, L. Manjakkal, K. Zaraska, G. M. Stojanović, and R. Dahiya, "TiO2 

Based Thick Film pH Sensor", IEEE Sensors Journal, ISSN: 1530-437X,  

(IF 2015: 1.889; Engineering, Electrical & Electronic: 77/257), vol. 15, no. 2, pp. 

248-255, 2017. 

М21 

кратак опис садржине: Минијатурни електрохемијски сензори pH вредности имају широку 

примену у мониторингу квалитета воде али и у биомедицинским анализама. Метал-оксиди се због 

својих одличних карактеристика, нарочито у погледу хемијске стабилности, сврставају у групу 

материјала који се користе као сензорски материјали приликом фабрикације сензора високог 

квалитета. У овом раду аутори су дали допринос новим приступом у мерењу pH вредности 

сензором без референтне електроде, фабрикацијом сензора интердигиталне структуре на бази TiO2 

филма коришћењем screen printing технике, чиме је дат допринос и у анализи примене нових 

метал-оксидних материјала у фабрикацији сензора за мерење pH вредности. У циљу постизања 

економске исплативости као супстрат је коришћена алумина. Проведена је микроструктурална 

анализа фабрикованог филма применом скенирајућег електронског микроскопа и Раманове 

спекторскопије, чиме је потврђена добра компатибилност филма са подлогом као и формирање 

кристалне структуре. Извршено је мерење модула и фазног угла импедансе фабрикованог сензора 

у фреквенцијском опсегу од 5 kHz до 20 kHz приликом промене pH вредности у опсегу од 4 до 10. 

Извршена је и анализа добијених података, чиме је утврђена зависност импедансе сензора са 

променама pH вредности. Формирана је и еквивалентна електрична RC мрежа којом се моделује 

фабриковани сензор. Одређено је физичко значење појединих елемената модела, те је 

статистичком анализом утврђена зависност са променама pH вредности раствора. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА 

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

2. 

M. Simić, Z. Babić, V. Risojević, and G. M. Stojanović, "A Novel Non-Iterative 

Method for Real-Time Parameter Estimation of the Fricke-Morse Model", 

Advances in Electrical and Computer Engineering, ISSN: 1582-7445, (IF 2015: 

0.459; Engineering, Electrical & Electronic: 218/257), vol. 16, no. 4, pp. 57-62, 

2016. 

М23 

кратак опис садржине: Естимација вредности параметара 2R-1C Fricke-Morse електричне мреже 

је веома важна нарочито у биомедицинским применама где се овај модел често користи у 

дијагностичким сврхама. Модел је, такође, нашао и широку примену приликом моделовања 

сензора са променљивом излазном импедансом. Естимација вредности параметара модела се 

најчешће врши применом методе најмањих квадрата, али су уочена и ограничења ове методе 

попут дугог трајања извршавања алгоритма, конвергенције ка локалном минимуму те зависности 

конвергенције од почетних услова. Из набројаних разлога, постоји јака мотивација за развојем 

нових метода естимације које ће омогућити превазилажење ових ограничења. У овом раду, аутори 

су представили нови неитеративни метод естимације вредности параметара Fricke-Morse 

електричне мреже у реалном времену. Предложена метода је заснована на естимацији 

карактеристичне фреквенције анализиране електричне мреже на основу мереног имагинарног дела 

импедансе, након чега се остали параметри могу проценити коришћењем аналитичких израза коју 

су изведени у раду. Извршено је поређење предложене методе са методом најмањих квадрата у 

погледу релативне грешке и брзине естимације у два фреквенцијска опсега: од 1 kHz до 10 MHz и 

од 10 kHz до 100 kHz. Добијени резултати су обећавајући пошто су у анализираним 

фреквенцијским опсезима обе методе омогућиле естимацију задовољавајуће тачно за већину 

практичних примена. Међутим, предложена метода има значајно мању комплексност у погледу 

захтеваних математичких операција, тако да је у извршеном тестирању омогућила 20-80 пута бржу 

естимацију у односу на методу најмањих квадрата. 

file:///D:/Administrator/Local%20Settings/Temp/prikaz%20radova.doc
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рад припада проблематици докторске дисертације:      ДА 

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

3. 

M. Simić, "Complex Impedance Measurement System for the Frequency Range 

from 5 kHz to 100 kHz", Key Engineering Materials, ISSN: 1013-9826,  
vol. 644, pp. 133-136, 2015. 

М53 

кратак опис садржине: У овом раду је описана надградња претходно развијеног система за 

мерење електричне импедансе. Основна структура уређаја (конвертор импедансе AD5933 и 

ATmega128 микроконтролер) је задржана уз имплементацију система за аутокалибрацију чиме је 

смањена релативна грешка мерења на максимално 4%. Уређај је намењен за примену у анализи 

материјала и сензора, обради сигнала, карактеризацији биомедицинских сензора и сензора који се 

користе у аутомобилској индустрији и мониторингу параметара животне средине. 

рад припада проблематици докторске дисертације:       ДА 

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

4. 

M. Simić, D. Petrisor, "Data Acquisition and Remote Monitoring System for Indoor 

Environmental Parameters", TEHNIKA, ISSN: 0040-2176, vol. 64, no. 4, pp. 663-

669, 2015. 

М51 

кратак опис садржине: У овом раду је описана бежична сензорска мрежа за прикупљање 

информација о температури, релативној влажности и нивоу осветљења у пословним објектима. 

Мрежна инфраструктура је заснована на MAC и PHY нивоу IEEE802.15.4 стандарда и JenNet 

мрежном протокол стеку. Хардвер предложеног система је базиран на JN5148 развојном систему и 

Hit65 GSM модему. Систем обједињује SQL базу података за чување резултата, графичку 

презентацију измерених вредности у реалном времену, могућност подешавања паузе између два 

мерења, преглед резултата мерења на свим мерним местима (хистограми), као и обавештавање о 

алармима путем SMS-а и и-мејла. Такође, даљински приступ резултатима мерења путем LAN-а је 

омогућен. Имплементиране карактеристике дају развијеном систему велику употребну вредност са 

могућношћу примене у мониторинг системима већих размера са циљем креирања оптималних 

радних услова и повећања радне ефикасности запослених. 

рад припада проблематици докторске дисертације:          ДА 

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

5. 

M. Simić, T. B. Šekara, S. Jokić, "Model of Three-Limb Three-Phase Transformer 

Based on Nonlinear Open Circuit Characteristic with Experimental Verification", 

TELFOR Journal, ISSN: 1821-3251, vol. 6, no. 1, pp. 42-47, 2014. 

М51 

кратак опис садржине: У овом раду описана је реализација модела трофазног трансформатора 

заснованог на нелинеарној струјно-напонској карактеристици празног хода. Предложени модел 

трофазног трансформатора заснива се на приступу да се код спреге примарних намотаја у звезду 

са неутралним проводником ствара иста ситуација као код једнофазног трансформатора, односно 

сваки намотај је прикључен директно на фазни напон и линијска струја представља струју 

магнећења па је ове величине могуће директно мерити и добити три нелинеарне карактеристике 

празног хода. Резултати симулације модела и поређење са литературом и експерименталним 

резултатима показали су оправданост овог приступа. 

Напомена: Рад представља проширену верзију рада на енглеском језику објављеног од стране 

истих аутора на међународној научно-стручној конференцији ТЕЛФОР 2013 (Р. бр. 10). 
рад припада проблематици докторске дисертације:           НЕ              
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

6. 
M. Simić, "Model of Supercapacitor with Laboratory Verification", TEHNIKA, 

ISSN: 0040-2176, vol. 63, no. 1, pp. 91 - 95, 2014. 
М51 

кратак опис садржине: У овом раду је дат кратак историјски преглед као и приказ најзначајних 

технологија израде и примена суперкондензатора. Реализован је модел суперкондензатора на ком 

је урађено низ симулација за које је добијена добра сагласност са експерименталним резултатима. 

Представљене су и основне технике пуњења суперкондензатора са посебним освртом на 

прекидачке пуњаче у оквиру којих је представљен развијени лабораторијски прототип који је 

коришћен за верификацију резултата симулације. На тај начин овај рад представља заокружен 

пројекат од идејног решења до практичне реализације. 

рад припада проблематици докторске дисертације:           НЕ              

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

7. 

M. Simić, "Single Phase Transformer Model Based On Open Circuit Current-

Voltage Characteristic", ТЕHNIKA, ISSN: 0040-2176, vol. 68, no. 3, pp. 480-486, 

2013. 

М51 

кратак опис садржине: У овом раду описана је реализација модела једнофазног електричног 

трансформатора заснованог на нелинеарној струјно-напонској карактеристици празног хода. 

Резултати симулације упоређени су са резултатима који су добијени експериментом у 

Лабораторији за електричне машине Електротехничког факултета Универзитета у Источном 

Сарајеву. Додатна верификација предложеног модела урађена је хармонијском анализом струје 

празног хода. 

рад припада проблематици докторске дисертације:           НЕ              

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

8. 

M. Simić, "Microcontroller Based System for Measuring and Data Acquisition of 

Air Relative Humidity and Temperature", In Proceedings of the 37th International 

Conference of IMAPS-CPMT Poland, Krakow, Poland, 22-25 September 2013, 

ISBN: 9788393246410. 

М33 

кратак опис садржине: У овом раду је описана реализација система за мерење и аквизицију 

температуре и релативне влажности. Основне карактеристике уређаја су мала потрошња енергије, 

мале димензије и батеријско напајање. У уређај је имплементиран и систем за мерење напона 

батерије који осигурава аутоматско пуњење батерија кад напон падне испод задатог прага. 

Развијен је и модул који аутоматски искључује уређај у случају да пуњач није повезан а да је 

напон батерија опао испод потребног нивоа, и на тај начин је уклоњена могућност губитка 

података или оштећења фајла са резултатима мерења. Чување резултата мерења може бити 

аутоматски или ручно, зависно од избора корисника. У ручном моду корисник има могућност да 

сам изабере тренутак када је потребно снимити резултате, а у аутоматском режиму дефинише се 

временски интервал између два аутоматска уписа у меморију. Резултати мерења се локално 

приказују на LCD-у и чувају на SD картици. Уређај се путем серијске везе може повезати са 

рачунаром. Уређај има и тастатуру са два навигациона тастера и два тастера за потврду и прекид 

извршења акције. Развијени систем има широку могућу примену у различитим индустријским и 

неиндустријским системима као и системима за кућну аутоматизацију. 

рад припада проблематици докторске дисертације:              ДА 

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

9. 

M. Simić, "Realization of Complex Impedance Measurement System Based on the 

Integrated Circuit AD5933", In Proceedings of the 21st Telecommunications forum 

TELFOR, Belgrade, Serbia, 26-28 November 2013, ISBN: 978-1-4799-1419-7, pp. 

573-576. 

М33 
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кратак опис садржине: У анализи материјала и сензора мерење електричне импедансе има 

широку примену јер су развијени различити капацитивни и отпорнички сензори који присуство 

одређених материјала у свом окружењу региструју кроз промену отпорности или капацитивности. 

На тржишту постоје многобројни комерцијални системи за мерење модула и фазног угла 

импедансе који имају широк мерни опсег, различите тестне програме и високу тачност, али 

обично и велике димензије и високу цену. Примена оваквих система у лабораторијским условима 

је честа и оправдана. Међутим, пре свега због димензија и захтева за мрежним напајањем, ови 

уређаји се не могу користити за мерења на терену. То објашњава велики интерес истраживача у 

области развоја преносивих система за in-situ мерења. У овом раду је описана примена конвертора 

импедансе AD5933 у реализацији преносивог мерног система који не захтева додатне компоненте. 

Верификација система је урађена у фреквенцијском опсегу од 10 kHz до 20 kHz уз максималну 

мерну грешку од 5%. 

рад припада проблематици докторске дисертације:              ДА 

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

10. 

M. Simić, T. B. Šekara, S. Jokić, "Model trofaznog transformatora zasnovan na 

nelinearnoj karakteristici praznog hoda", In Proceedings of the 21st 

Telecommunications forum TELFOR, Belgrade, Serbia, 26-28 November 2013, 

ISBN: 978-1-4799-1419-7, pp. 705-708. 

М33 

кратак опис садржине: У овом раду описана је реализација модела трофазног трансформатора 

заснованог на нелинеарној струјно-напонској карактеристици празног хода. Предложени модел 

трофазног трансформатора заснива се на приступу да се код спреге примарних намотаја у звезду 

са неутралним проводником ствара иста ситуација као код једнофазног трансформатора, односно 

сваки намотај је прикључен директно на фазни напон и линијска струја представља струју 

магнећења па је ове величине могуће директно мерити и добити три нелинеарне карактеристике 

празног хода. Резултати симулације модела и поређење са литературом и експерименталним 

резултатима показали су оправданост овог приступа. 

рад припада проблематици докторске дисертације:              НЕ              

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

11. 

M. Simić, "Design and Development of Air Temperature and Relative Humidity 

Monitoring System With AVR Processor Based Web Server", In Proceedings of the 

International Conference And Exposition On Electrical And Power Engineering 

EPE, Iasi, Romania, 16-18 October 2014, ISBN: 978-1-4799-5849-8,pp. 38-41. 

М33 

кратак опис садржине: У овом раду је описана надградња претходно развијеног система за 

мерење и аквизицију вредности температуре и релативне влажности ваздуха. Хардвер система је 

проширен са две Ардуино плочице (Arduino Uno и Ethernet Shield) за имплементацију embedded 

web сервера, а SHT-11 сензор је коришћен за мерење температуре и релативне влажности ваздуха. 

Резултати мерења се чувају на SD картици у CSV фајлу и приказују локално на LCD-у, а омогућен 

је даљински приступ резултатима преко Интернета. Систем је тестиран у различитим радним 

условима и показао је веома стабилан и поуздан рад. 

рад припада проблематици докторске дисертације:              ДА 

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

12. 

M. Simić, "Realization of Digital LCR Meter", In Proceedings of the International 

Conference And Exposition On Electrical And Power Engineering EPE, Iasi, 

Romania, 16-18 October 2014, ISBN: 978-1-4799-5849-8,  

pp. 769-773. 

М33 

кратак опис садржине: У овом раду је описана реализација дигиталног LCR метра. Уређај, 

заснован на интегралном колу AD5933 и ATmega128 микроконтролеру, естимира примарне и 

секундарне параметре електричне импедансе. Тестни напонски AC сигнал амплитуде од  
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200 mV до 2000 mV се генерише у фреквенцијском опсегу до 5 kHz до 100 kHz. Параметри мерења 

(амплитуда напона, почетна фреквенција, број корака и фреквенцијски корак) су програмабилни и 

задају се коришћењем тастатуре. Резултати мерења се приказују на LCD-у и чувају локално на SD 

картици у формату који је компатибилан са Мајкрософт Екселом. Поузданост и мерна грешка 

развијеног уређаја су утврђени теоријски и експериментално, поређењем добијених резултата 

мерења са резултатима добијеним са комерцијалним LCR метром. 

рад припада проблематици докторске дисертације:              ДА 

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

13. 

M. Simić, "Complex Impedance Measurement System for Environmental Sensors 

Characterization", In Proceedings of the 22nd Telecommunications forum TELFOR, 

Belgrade, Serbia, 25-27 November 2014, ISBN: 978-1-4799-6190-0, pp. 660-663. 

М33 

кратак опис садржине: У овом раду је описан систем за мерење електричне импедансе намењен 

за карактеризацију сензора који се користе у праћењу параметара животне средине. Уређај се 

може користити за in-situ мерења као и за карактеризацију материјала и сензора у лабораторији. 

Уређај приказује резултате мерења у графичком облику локално на екрану у боји или на рачунару. 

Развијена је посебна апликација у програмском језику C# за манипулацију са резултатима мерења 

и управљање радом уређаја. Верификација система је извршена у фреквенцијском опсегу од 5 kHz 

до 100 kHz у мерном опсегу од 100 Ω до 100 kΩ, при чему је добијена максимална релативна 

грешка од 2%. 

Напомена: Рад је награђен за најбољи рад младог аутора на 22. ТЕЛФОР-у (награда "Блажо 

Мирчевски"). 

рад припада проблематици докторске дисертације:              ДА 

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

14. 

M. Simić, Z. Babić, V. Risojević, G. M. Stojanović, P. Bulić, "Influence of 

Frequency of Excitation Signal and Electrode Position on the Transthoracic 

Impedance Measurement", In Proceedings of the 24th International 

Electrotechnical and Computer Science Conference ERK, Portorož, Slovenija, 21-

23 Septembar 2015, ISSN: 1581-4572, pp. 99-102. 

М33 

кратак опис садржине: У овом раду је извршена анализа утицаја положаја електрода и 

фреквенције побудног сигнала на вредност мерене трансторакалне импедансе. У проведеној 

студији, положај ЕКГ електрода на грудном кошу субјеката је мењан, док је импеданса мерена 

коришћењем развијеног мерног уређаја. Развијен је и одговарајући управљачки PC софтвер за 

управљање радом уређаја и аквизицију мерних података. Сваки положај електрода је тестиран на 

10 фреквенција у фреквенцијском опсегу од 10 kHz до 100 kHz у току 10 минута, током којих су 

субјекти били у седећем положају са упутством да нормално дишу. Тестирани субјекти нису 

конзумирали храну или воду најмање два сата пре почетка мерења. Температура и релативна 

влажност амбијента су мерени коришћењем дигиталног SHT-11 сензора. Добијени резултати су 

показали да се модуо трансторакалне импедансе смањује са повећавањем фреквенције, док се 

фазни угао повећава. Примећено је и да се највећа релативна промена дешава на нижим 

фреквенцијама, док је на вишим фреквенцијама ова промена значајно мања. Додатно су уочене и 

промене у трансторакалној импеданси проузроковане променом положаја електрода. 

рад припада проблематици докторске дисертације:             НЕ              

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

15. 

M. Simić, Z. Babić, V. Risojević, G. M. Stojanović, A. L. L. Ramos, "A System for 

Rapid and Automated Bioimpedance Measurement", In Proceedings of the Society 

for Design and Process Science SDPS conference, Dallas, USA, 1-5 November 

2015, ISSN 1090-9389, pp. 242-247. 

М33 
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кратак опис садржине: У овом раду описан је систем за мерење биоимпедансе као и примена 

методе најмањих квадрата у естимацији вредности елемената Fricke-Morse 2R-1C електричне 

мреже. Мерни уређај је заснован на интегрисаном колу AD5933 и ATmega128 микроконтролеру. 

Основне особине развијеног система су мале димензије, ниска цена и могућност аутоматског рада. 

Развијени систем поседује TFT дисплеј у боји, SD картицу за аквизицију мерних података, 

управљачки PC софтвер као и аутокалибрациони систем. Мерни уређај и поступак естимације 

вредности модела су прво верификовани коришћењем 2R-1C електричне мреже формиране са 

пасивним компонентама. На крају, извршена су мерења и естимиране су вредности параметара 

модела за мерења на три субјекта. Добијени резултати су обећавајући, јер су показали успешност 

мерења са развијеним уређајем у апликацијама где је дозвољено мерење импедансе са две 

електроде. 
рад припада проблематици докторске дисертације:             ДА 

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

16. 

M. Ljubojević, M. Zorić, M. Simić, Z. Babić, "Quality of Life Context Influence 

Factors Improvement Using Houseplants and Internet of Things", In the 

Proceedings of the IEEE BlackSeaCom conference, Varna, Bulgaria,  

6-9 June 2016. 

М33 

кратак опис садржине: Савремена истраживања у области паметне животне средине укључују 

анализу фактора који утичу на укупан квалитет живота (енг. Quality of Life - QoL) људи. Тзв. 

context influence factors (CIF) су саставни део у анализи паметне животне средине. У овом раду 

аутори су представили анализу квалитета ваздуха у унутрашњем простору (енг. indoor air quality - 

IAQ) који се сматра за један од основних CIF. Главни загађивачи ваздуха у унутрашњим 

просторијама су CO2 и органски загађивачи (енг. volatile organic compounds - VOCs). Аутори су 

направили преглед стања у области, при чему је примећено да још увек нису развијене методе које 

на задовољавајући начин прате и уклањају загађиваче ваздуха. Један од обећавајућих начина 

детокситације органских загађивача јесте примена одређених биљака. Међутим, још увек није 

прецизно описан механизам како биљке елиминишу VOC, и тренутно знање из те области је 

засновано на експериментима који су проведени у контролисаним амбијенталним условима. У 

овом раду аутори су презентовали методологију коришћења биљака за побољшање квалитета 

ваздуха у унутрашњим просторијама. Аутори су користили методу објективне оцене IAQ како би 

се учинио ефикаснијим начин постављања и коришћења биљака у унутрашњим просторијама. 

Мерења проведена под неконтролисаним амбијенталним условима су показала да није могуће 

пронаћи јединствен ботанички систем за универзално елиминисање органских загађивача. Уместо 

тога, аутори су предложили примену методе континуалног IAQ мониторинга и адаптације 

ботаничких пречишћивача према специфичностима просторије, као и здравственог стања и 

животних навика људи који бораве у тим просторијама. 

рад припада проблематици докторске дисертације:             НЕ              

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

17. 

M. Simić, G. M. Stojanović, L. Manjakkal, K. Zaraska, "Multi-Sensor System for 

Remote Environmental (Air and Water) Quality Monitoring", In Proceedings of the 

24th Telecommunications forum TELFOR, Belgrade, Serbia, 21-22 November 

2014, ISBN: 978-1-5090-4085-8, pp. 1-4. 

М33 

кратак опис садржине: У овом раду је описана реализација преносивог мултисензорског система 

за праћење параметара важних за одређивање квалитета воде и ваздуха. Развијени систем је 

батеријски напајан са аутоматским допуњавањем батерија преко соларног панела. Главна намена 

овог система је прикупљање информација о температури и релативној влажности ваздуха, 

концентрацији штетних гасова у ваздуху као и pH вредности и температури воде. Хардвер система 

је заснован на ATmega128 микроконтролеру, који прикупља све мерене резултате и управља 

радом перифералних уређаја. За мерење температуре и релативне влажности ваздуха је коришћен 

дигитални SHT-11 сензор, док се ниво штетних гасова у ваздуху одређује помоћу отпорничког 

MQ-135 сензора. Температура воде се мери помоћу LM35 сензора а за мерење pH вредности воде 
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је коришћен фабриковани сензор на бази TiO2 филма. Представљени су и резултати фреквенцијске 

карактеризације фабрикованог pH сензора помоћу развијеног електричног кола за мерење 

импедансе. Представљени су и резултати интеграције развијене мултисензорске платформе у 

сложенији систем који укључује и IBM Watson IoT платформу, на основу које је омогућен приступ 

резултатима мерења у реалном времену путем Интернета. 

рад припада проблематици докторске дисертације:            ДА 

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

18. 

M. Simić, "Design of Monitoring and Data Acquisition System for Environmental 

Sensors", In Proceedings of the 10th International Symposium on Industrial 

Electronics INDEL, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 6-8 November 2014, 

ISBN 978-99955-46-22-9, pp. 146-149. 

М63 

кратак опис садржине: У овом раду је описан систем за аквизицију података добијених у 

поступку мерења параметара животне средине. Уређај је реализован на такав начин да осигура 

једноставно повезивање различитих сензора за праћење параметара попут температуре, релативне 

влажности, притиска, pH, нивоа штетних гасова и слично, уз локално приказивање и аквизицију 

измерених вредности. Саставни дeо уређаја су екран у боји и SD картица која се користи као 

локални медијум за чување резултата мерења. Уређај путем серијске комуникације може бити 

повезан и са рачунаром на ком је покренута апликација развијена у програмском језику C# која 

пружа напредне могућности за обраду података и обавештавање оператера путем и-мејла у случају 

да измерене вредности премаше задате алармне границе. Систем је тестиран коришћењем SHT-11 

сензора температуре и релативне влажности и показао је веома стабилан и поуздан рад. 

рад припада проблематици докторске дисертације:              ДА 

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

19. 

M. Simić, M. Siretenau, "Real Time Temperature And Relative Humidity 

Monitoring System Using LabView", In Proceedings of the international scientific 

conference ETIKUM-Metrology and Quality in Production Engineering and 

Environmental Protection, Novi Sad, Serbia, 19-20 June 2014, ISBN 978-86-7892-

616-7, pp. 67-70. 

М63 

кратак опис садржине: У овом раду је описан систем за упоредно мерење температуре и 

релативне влажности у пословном објекту и његовом вањском окружењу. Основна намена система 

је праћење временских услова у унутрашњости објекта као и у вањском амбијенту. На овај начин 

се може осигурати дуг век грађевинске конструкције као и термални комфор људи и инсталиране 

опреме. Систем чини мерно-аквизициона плочица са два дигитална сензора температуре и 

релативне влажности као и LabVIEW апликација која приказује резултате мерења оба сензора. 

Чување података је такође локално као и на рачунару у CSV фајлу који омогућава једноставну 

offline обраду података. 

рад припада проблематици докторске дисертације:              ДА              

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

20. 

M. Simić, M. Radak, "Realization of RFID Monitoring Access System", In 

Proceedings of the INFOTEH-JAHORINA, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 19-

21 March 2014, Vol. 13, ISBN 978-99955-763-3-2, pp. 39-43; 

М63 

кратак опис садржине: У овом раду је описана реализација система за мониторинг приступа 

објекту путем RFID технологије. Описани су основни елементи RFID технологије као и 

карактеристике коришћених компоненти: ATmega128 микроконтролер и Parallax #28440 RFID 

модул. Уређај врши локалну аквизицију евиденције приступа чувањем података на SD картици, а 

додатни менаџмент је обезбеђен са апликацијом развијеном у програмском језику Delphi. 

Креирани извештаји садрже информације о датуму и времену приступа, као и основне 

информације о кориснику. Развијена апликација пореди уписани код у RFID картицу са оним из 
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базе података и на основу тога се исписује порука да ли је омогућен приступ или не, уз приказ 

фотографије корисника. Апликација омогућава уклањање постојећих и додавање нових корисника, 

као и генерисање извештаја u pdf формату. Реализовани систем има широку могућу примену у 

многим хоби и комерцијалним системима за идентификацију корисника, праћење и означавање 

производа, као и у системима за кућну аутоматизацију. 

рад припада проблематици докторске дисертације:              НЕ              

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

21. 

M. Simić, "SCADA aplikacija za vođenje procesa pneumo-transporta zeolita u 

fabrici glinice "Birač" A.D. Zvornik", In Proceedings of the INFOTEH-

JAHORINA, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 16-18 March 2011, Vol. 10, ISBN 

978-99938-624-6-8, pp. 45-49. 

М63 

кратак опис садржине: У раду је описано идејно решење SCADA апликације за вођење процеса 

пнеумо-транспорта зеолита у фабрици глинице „Бирач“ А.Д Зворник. У ту сврху коришћен је 

софтверски пакет Wonderware InTouch. Извршена је и дискусија о могућим правцима надградње 

постојећег релејног система управљања кроз две SCADA конфигурације. Одабрано је решење које 

подразумева увођење PLC-а при чему је предложена комуникациона веза заснована на TCP/IP 

протоколу. На тај начин развијена је апликација која кроз једноставан систем сигнализације и 

аларма поједностављује вођење процеса и тако повећава функционалност и продуктивност рада. 

рад припада проблематици докторске дисертације:              НЕ 

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

22. 

M. Simić, "Bežična RS-232 komunikacija (IrDA 2 modul)", In Proceedings of the 

INFOTEH-JAHORINA, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 16-18 March 2011, Vol. 

10, ISBN 978-99938-624-6-8, pp. 984-987. 

М63 

кратак опис садржине: У овом раду представљено је једно решење двосмерне бежичне  

RS-232 везе између два микроконтролера PIC16F887. Описан је првобитни RS-232 стандард као и 

USART модул на микроконтролеру. Пошто је за пренос података коришћен сноп инфрацрвене 

светлости представљени су и појмови инфрацрвена светлост, стандард за коришћење инфрацрвене 

светлости као и IrDA2 плочица која је коришћена при практичној реализацији. Будући да 

представљају саставни део ове плочице описани су и елементи MCP2120 и TFDU4101. На крају 

рада, дати су резултати практичне реализације система за бежичну размену података између два 

микроконтролера.  

рад припада проблематици докторске дисертације:             НЕ 

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

23. 

M. Simić, "Digitalna regulacija brzinskih servo-sistema", In Proceedings of the 

INFOTEH-JAHORINA, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 17-19 March 2010, Vol. 

9, ISBN-99938-624-2-8, pp. 1061-1065. 

М63 

кратак опис садржине: У раду је представљена основна структура брзинских серво-система и 

размотрен је проблем утицаја поремећаја на постизање задате излазне вредности. Описана су два 

начина дигиталне регулације: помоћу дигиталног ПИ регулатора и активног естиматора 

поремећаја. Изложен је математички прорачун и синтеза активних компензатора. Ефикасност 

предложених структура проверена је коришћењем програма Симулинк у оквиру софтверског 

пакета МАТЛАБ. 

рад припада проблематици докторске дисертације:             НЕ 



 11 

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 и22 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    

 

Образложење: Кандидат је положио све испите предвиђене студијским програмом 

Енергетика, електроника и телекомуникације, са просечном оценом 9,86 као и 

квалификациони испит предвиђен програмом докторских студија. Кандидат је аутор или 

коаутор 2 рада објављена у часописима са SCI листе категорија М21 и М23, 1 рада у 

међународном часопису категорије М53, 4 рада у часопису националног значаја 

категорије М51, 10 радова на међународним конференцијама (категорија М33) и 6 радова 

на домаћим конференцијама (категорија М63). Проблематици докторске дисертације 

припадају 2 рада у часописима са SCI листе, 1 рад у међународном часопису, 1 рад у 

часопису националног значаја, 7 радова који су презентовани на међународним 

конференцијама и 2 рада презентована на домаћим конференцијама. 

 

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 (ФТН-УНС), 

магистарске студије 2003. године (ФТН-УНС), а докторску тезу је одбранио 2005. године 

(ФТН-УНС).  

Aутор je и коаутор 180 научних радова, од којих је 55 у водећим међународним 

часописима са импакт фактором. Др Горан Стојановић је аутор две књиге “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 електронике и сензора.  

 

Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

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

1. 

M. Simić, L. Manjakkal, K. Zaraska, G. M. Stojanović, R. Dahiya, "TiO2 

Based Thick Film pH Sensor", IEEE Sensors Journal (IF:1.889), vol. 17,  

no. 2, pp. 248-255, 2017, ISSN: 1530-437X. 

М21 

2. 

M. Simić, Z. Babić, V. Risojević, G. M. Stojanović, "A Novel Non-Iterative 

Method for Real-Time Parameter Estimation of the Fricke-Morse Model", 

Advances in Electrical and Computer Engineering (IF:0.459), vol. 16, no. 4, 

pp. 57-62, 2016, ISSN: 1582-7445. 

М23 
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3. 

A. Pajkanovicć, G. M. Stojanović, S. M. Đurić, "Performance Analysis of 

meander-type inductor in silicon and flexible technology", Microelectronics 

Journal (IF:0.876), vol. 56, pp. 57-64, 2016, ISSN: 0026-2692. 

М23 

4. 

N. Lečić, G. M. Stojanović, S. Đurić, E. Laboure, “Design and Analysis of 

Planar Symmetric Six-Phase Coupled Inductors”, IEEE Transactions on 

Magnetics (IF:1.277), no. 99, pp. 1-8, 2015, ISSN: 018-9464. 

М22 

  5. 

S. Đurić, G. M. Stojanović, M. Damnjanović, M. Radovanović, E. Laboure, 

“Design, Modeling, and Analysis of a Compact Planar Transformer”, IEEE 

Transactions on Magnetics (IF:1.422), vol. 48, no. 11, pp. 4135-4138, 2012, 

ISSN: 0018-9464. 

М22 

6. 

S. Đurić, G. M. Stojanović, “A Compact Planar Transformer With an 

Improved Winding Configuration,“ IEEE Transactions on Magnetics 

(IF:1.386), vol. 50, no. 11, 2014, ISSN: 0018-9464. 

М22 

7.  

N. Jeranče, D. Vasiljević, N. Samardžić, G. M. Stojanović,, “Compact 

inductive position sensor made by inkjet printing technology on flexible 

substrate”, Sensors (IF:1.739), vol. 12, pp. 1288-1298, 2012, ISSN: 1424-

8220. 

М21 

8. 

S. Đurić, G. M. Stojanović, M. Damnjanović, E. Laboure, “Analysis of the 

Coupling Effect in Different Meander- Type Winding Planar Transformers,“ 

IEEE Transactions on Magnetics (IF:1.213), vol. 49, no 7, pp. 3993-3996, 

2013, ISSN: 0018-9464. 

М21 

9. 

N. Samardžić, N. Jeranče, G. M. Stojanović, “Novel Solution for Flexible 

Inductive Position Sensor”, Sensor Letters (IF:0.558), vol. 11, no. 10,  

pp. 1881-1886, 2013, ISSN: 1546-198X. 

М23 

10. 

G. M. Stojanović, G. Kitić, S.M. Savić, V. Crnojević-Bengin, “Electrical 

Characterization of Nickel Manganite Powders in High-Frequency Range”, 

Journal of Alloys and Compounds (IF:2.726), vol. 554, pp. 264-270, 2013, 

ISSN: 0925-8388. 

М21 

11. 

Đ. Tripković, J. Vukmirović, B. Bajac, N. Samardžić, E. Đurđić, G. M. 

Stojanović, V. Srdić, “Inkjet patterning of in situ sol–gel derived barium 

titanate thin films”, Ceramics International (IF:2.661), Vol. 42,  

pp. 1840-1846, 2016, ISSN: 0272-8842. 

М21 

12. 

K. Cvejin, M. Sliwa, L. Manjakkal, J. Kulawik, G. M. Stojanović, D. 

Szwagierczak, “Impedancemetric NO sensor based on YSZ/perovskite 

neodymium cobaltite operating at high temperatures”, Sensors and Actuators 

B: Chemical (IF:4.758), vol. 228, pp. 612-624, 2016, ISSN: 0925-4005. 

М21 

13. 

S. Savić, G. M. Stojanović, D. Vasiljević, K. Vojisavljević , A. Dapčević, 

A. Radojković, S. Pršić, G. Branković, “Nanoindentation study of nickel 

manganite ceramics obtained by a complex polymerization method”, 

Ceramics International (IF:2.661), vol. 42, no 10, pp. 12276-12282, 2016, 

ISSN: 0272-8842. 

М21 

14. 

N. Samardžić, M. Mionić, B. Dakić, H. Hofmann, S. Dautović, G. M. 

Stojanović, “Analysis of Quantized Electrical Characteristics of Microscale 

TiO2 Ink-jet Printed Memristor”, IEEE Trans. Electron Devices (IF: 2.207), 

vol. 62, no. 6, pp. 1898-1904, 2015, ISSN: 0018-9383. 

М21 

15. 

M. Vučinić-Vasić, M. Bošković, A. Antić, G. M. Stojanović, M. 

Radovanović, M. Fabian, C. Jovalekić, M. Pavlović, B. Antić, “Temperature 

induced evolution of tructure/microstructure parameters and their 

correlations with electric/magnetic properties of nanocrystalline Nickel 

ferrite”, Ceramics International (IF: 2.605), vol. 40, no. 3, pp. 4521-4527, 

2014, ISSN: 0272-8842. 

М21 
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16. 

M. Radovanović, B. Mojić, K. Cvejin, V. Srdić, G. M. Stojanović, “A 

Wireless LC Sensor Coated with Ba0.9Bi0.066TiO3 for Measuring 

Temperature”, Sensors (IF:2.033), vol. 15, pp. 11454-11464, 2015,  

ISSN: 1424-8220. 

М21 

17. 

L. Manjakkal, K. Cvejin, J. Kulawik, K. Zaraska, D. Szwagierczak, G. M. 

Stojanović, “Sensing mechanism of RuO2–SnO2 thick film pH sensors 

studied by potentiometric method and electrochemical impedance 

spectroscopy”, Journal of Electroanalytical Chemistry (IF:2.822), vol. 759,  

pp. 82-90, 2015, ISSN: 1572-6657. 

М23 

18. 

M. Vučinić-Vasić, E. Božin, L. Bessais, G. M. Stojanović, U. Kozmidis-

Luburić, J. Abeykoon, M. Bostjan, A. Kremenović, B. Antić, "Thermal 

Evolution of Cation Distribution/Crystallite Size and Their Correlation with 

the Magnetic State of Yb-Substituted Zinc Ferrite Nanoparticles", Journal of 

Physical Chemistry C (IF:4.835), vol. 117, no. 23, pp. 12358-12365, 2013, 

ISSN: 1932-7447. 

М21 

19. 

S. Savić, L. Mančić, K. Vojisavljević, G. M. Stojanović, Z. Branković, O. 

Aleksić, G. Branković, “Microstructural and electrical changes in nickel 

manganite powder induced by mechanical activation”, Materials Research 

Bulletin (IF:2.105), vol. 46, no. 7, pp. 1065-1071, 2011, ISSN: 0025-5408. 

М21 

20. 

M. Bošković, M. Perović, M.  Vučinić-Vasić, V. Spasojević, G. M. 

Stojanović, B. Antić, “Mossbauer Spectra and Crystallite Size Related 

Magnetic/Electric Properties of Yb Substituted Zn-Ferrite Nanoparticles”, 

Nanoscience and Nanotechnology Letters (IF: 1.431), vol. 6, no. 4,  

pp. 314-318, 2014, ISSN: 1941-4900. 

М23 

21. 

G. M. Stojanović, V. Mandić, M. Ćurčić, D. Vasiljević, M. Kisić, N. 

Radosavljević, “Combining rapid prototyping techniques in mechanical 

engineering and electronics for realization of a variable capacitor”, Rapid 

Prototyping Journal (IF:2.031), vol. 20, no. 2, pp. 115-120, 2014,  

ISSN: 1355-2546. 

М22 

22. 

N. Bednar, G. M. Stojanović, “An Organic Electronics Laboratory Course 

for Graduate Students in Electrical Engineering”, IEEE Transactions on 

Education (IF: 1.221), vol. 56, no. 3, pp. 280-286, 2013, ISSN: 0018-9359. 

М23 

23. 

N. Bednar, J. Matović, G. M. Stojanović, “Properties of Surface Dielectric 

Barrier Discharge Plasma Generator for Fabrication of Nanomaterials”, 

Journal of Electrostatics (IF:1.265), vol. 71, no 6, pp. 1068-1075, 2013, 

ISSN: 0304-3886. 

М23 

24. 

K. Cvejin, B. Mojić, N. Samardžić, V. V. Srdić, G. M. Stojanović, 

“Dielectric studies of barium bismuth titanate as a material for application in 

temperature sensors”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics 

(IF:1.966), vol. 24, pp. 1243-1249, 2013, ISSN: 0957-4522. 

М21 

25. 

N. Lečić, G. M. Stojanović, S. Đurić, E. Laboure, “Design and Analysis of 

Planar Symmetric Six-Phase Coupled Inductors“, IEEE Transactions on 

Magnetics (IF:1.277), vol. 51, no. 6, pp. 1-8, 2015, ISSN: 0018-9464. 

М22 

26. 

S. Kojić, S. Ajkalo, M. Gužvica, D. Vasilјević, M. Radovanović, G. M. 

Stojanović, “A Counter of Number of Products on the Shelf Influences on 

Capacitance of Interdigitated Capacitor with Application in Intelligent 

Packaging“, Journal of Microelectronics, Electronic Components and 

Materials (MIDEM) (IF:0.242), vol. 44, no. 4, pp. 321-329, 2014,  

ISSN: 0352-9045. 

М23 

27. 
D. Krklješ, D. Vasiljević, G. M. Stojanović, “A Capacitive Angular Sensor 

with Flexible Digitated Electrodes”, Sensor Review (IF: 0.740), vol. 34,  

М23 
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no. 4, pp. 382-388, 2014, ISSN: 0260-2288. 

28. 

A. Menićanin, Lj. Živanov, G. M. Stojanović, N. Samardžić, D. 

Randjelović, "Transport Parameters of Inkjet Printed Nanoparticle Silver on 

Polyimide Substrate Measured at Room and Liquid Nitrogen Temperatures", 

IEEE Transactions on Electron Devices (IF:2.358), vol. 60, no. 9,  

pp. 2963-2967, 2013, ISSN: 0018-9383. 

М21 

29. 

N. Jeranče, N. Bednar, G. M. Stojanović, “An Ink-Jet Printed Eddy Current 

Position Sensor”, Sensors (IF:2.048), vol. 13, no. 4, pp. 5205-5219, 2013, 

ISSN: 1424-8220. 

М21 

30. 

M. Maksimović, G. M. Stojanović, M Radovanović, M. Malešev, V. 

Radonjanin, G. Radosavljević, W. Smetana, “Application of a LTCC sensor 

for measuring moisture content of building materials”, Construction and 

Building Materials (IF:2.293), vol. 26, no. 1, pp. 327-333, 2012,  

ISSN: 0950-0618. 

М21 

31. 

M. Milanović, G. M. Stojanović, Lj. M. Nikolić, M. Radovanović, B. 

Škorić, A. Miletić, “Electrical and structural characterisation of 

nanostructured titania coatings deposited on interdigitated electrode system”, 

Materials Chemistry and Physics (IF: 2.234), vol. 130, no. 1-2, pp. 769-774, 

2011, ISSN: 0254-0584. 

М21 

32. 

N. Jeranče, G. M. Stojanović, N. Samardžić, D. Kesler, “Parallel computing 

applied to inductance calculation for flexible inductors”, COMPEL 

(IF:0.440), vol. 32, no. 3, pp. 1067-1081, 2013, ISSN: 0332-1649. 

М23 

33. 

V. Radonić, K. Palmer, G. M. Stojanović, V. Crnojević-Bengin, "Flexible 

Sierpinski Carpet Fractal Antenna on a Hilbert Slot Patterned Ground", 

International Journal of Antennas and Propagation (IF: 0.683), vol. 2012, 

article no. 980916, pp. 1-7, 2012, ISSN: 1687-5869. 

М23 

34. 

G. M. Stojanović, N. Lečić, M. Damnjanović, Lj. Živanov, “Electrical and 

temperature characterization of NiZn ferrites”, International Journal of 

Applied Electromagnetics and Mechanics (IF:0.122), vol. 35, no 3,  

pp. 165-176, 2011, ISSN: 1383-5416. 

М23 
 

 

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

На основу Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Србије бр.  

76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статута Факултета техничких 

наука и Правила докторских академских студија Универзитета 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: Проф. др Горан Стојановић изводи наставу на предметима на докторским 

академским студијама акредитованог студијског програма Енергетика, електроника и 

телекомуникације. У последњих 10 година, објавиo је преко 40 научних радова у 

међународним часописима са SCI листе категорије М21, М22 и М23.  

Проф. др Горан Стојановић има изузетно искуство у области из које је пријављена ова 

докторска дисертација (електроника, сензори и карактеризација и тестирање сензора, 

итд.), испуњава прописане услове и подобан је за ментора при изради докторске 

дисертације кандидата Митра Симића. 
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V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 

 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

Кандидат је у пријави теме за израду докторске дисертације, уз консултације са ментором, 

предложио следећи наслов тезе: „Преносиви електронски систем за карактеризацију и естимацију 

параметара сензора". Комисија на основу дефинисаног проблема истраживања и прегледа 

владајућих схватања у литератури констатује да предложени наслов адекватно описује 

проблематику докторске дисертације. 

 

Наслов тезе је подобан?     ДА   

 

V.2 предмета (проблема) истраживања 

Кандидат је у пријави теме докторске дисертације навео да предмет истраживања докторске 

дисертације представља анализа интегрисања мерног система за карактеризацију и сензора 

променљиве импедансе у јединствену функционалну целину, те обрада експериментално 

добијених података у процесу фреквенцијске карактеризације сензора.  

У оквиру истраживања неопходно је утврдити карактеристике, сложеност и цену актуелних 

мерних система, те на основу тих података извршити синтезу модела електронског система којим 

ће бити побољшан квалитет мерења отклањањем уочених недостатака. Кандидат у пријави теме 

докторске дисертације наглашава пројектовање и реализацију модела преносивог и енергетски 

аутономног система са аутоматским извршавањем мерења и даљинским приступом резултатима 

мерења путем Интернета.  

Како би се омогућила обрада података у реалном времену на самом мерном месту (тзв. in-situ 

мерења), истраживачки рад кандидата је усмерен и ка развоју и имплементацији одговарајућих 

алгоритама и метода естимације вредности параметара модела сензора. 

 

Предмет истраживања је подобан?    ДА   

 

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

Кандидат је у пријави теме за израду докторске дисертације навео литературу која адекватно 

покрива проблематику предложеног истраживања. Наведена литература омогућава да се 

систематизује знање у области пројектовања електронских мерних система за карактеризацију 

сензора променљиве импедансе, што представља један од задатака предложеног истраживања. 

Поред тога, коришћена литература покрива и област естимације вредности параметара модела 

применом методе најмањих квадрата, као и критички осврт на ограничења те методе нарочито у 

погледу времена извршавања алгоритма и захтева примене итеративног математичког поступка у 

циљу проналажења оптималног решења. Комисија, на основу прегледа владајућих схватања у 

литератури, као и експлицитно наведених референци, констатује да кандидат Митар Симић 

поседује одговарајуће познавање проблематике предложеног истраживања. 

 

[1] G. Stojanović, M. Radovanović, M. Malesev, and V. Radonjanin, "Monitoring of water content in 

building materials using a wireless passive sensor", Sensors, vol. 10, no. 5, pp. 4270-4280, 2010. 

[2] V. Dumbrava and L. Svilainis, "The automated complex impedance measurement system", 

Elektronika ir elektrotechnika, vol. 76, no. 4, pp. 59-62, 2015. 

[3] M. Witczak, R. Rybski, and J. Kaczmarek, "Impedance measurement with the doptimum experimental 

conditions", IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 58, no. 8, pp. 2535-2543, 

2009. 

[4] N. Li, H. Xu, W. Wang, Z. Zhou, G. Qiao, and D. D. Li, "A high-speed bioelectrical impedance 

spectroscopy system based on the digital auto-balancing bridge method", Measurement Science and 

Technology, vol. 24, no. 6, p. 065701, 2013. 

[5] M. Maksimović, G. M. Stojanović, M. Radovanović, M. Malešev, V. Radonjanin, G. Radosavljević, 

and W. Smetana, "Application of a ltcc sensor for measuring moisture content of building materials", 
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Construction and building materials, vol. 26, no. 1, pp. 327-333, 2012. 

[6] P. M. Ramos, F. M. Janeiro, M. Tlemçani, and A. C. Serra, "Recent developments on impedance 

measurements with DSP-based ellipse fitting algorithms", IEEE Transactions on Instrumentation and 

Measurement, vol. 58, no. 5, pp. 1680-1689, 2009. 

[7] A. K. Rêgo Segundo, J. H. Martins, P. M. d. B. Monteiro, R. A. de Oliveira, and G. M. Freitas, "A 

novel low-cost instrumentation system for measuring the water content and apparent electrical 

conductivity of soils", Sensors, vol. 15, no. 10, pp. 25546-25563, 2015. 

[8] Impedance Measurement Handbook - A guide to measurement technology and techniques. Agilent 

Technologies, 2009. 

[9] A. Björck, Numerical methods for least squares problems. Siam, 1996. 

[10] S. Mehrotra, and H. Zhang, "Models and algorithms for distributionally robust least squares 

problems", Mathematical Programming, vol. 146, no. 1, pp 123–141, 2014. 

 

Избор литературе је одговарајући?    ДА   

 

V.4 циљеви истраживања 

Кандидат је у пријави теме докторске дисертације навео да су циљеви истраживања: 

1. Систематизација знања у области пројектовања и реализације система за карактеризацију 

сензора променљиве импедансе те развој модела преносивог електронског уређаја којим се 

елиминишу недостаци расположивих комерцијалних решења. 

2. Нови приступ мерењу pH вредности течности са сензором интердигиталне структуре на бази 

TiO2 филма фабрикованог у LTCC технологији којим се елиминише потреба за постојањем 

референтне електроде. 

3. Анализа електрохемијских процеса који се дешавају на површини сензора приликом промене 

pH вредности раствора у који је сензор уроњен, те анализа еквивалентне електричне мреже чији ће 

елементи описивати физичке процесе који се дешавају на површини сензора у контакту са 

раствором. 

4. Нова неитеративна метода естимације вредности елемената коришћене еквивалентне 

електричне мреже. 

5. Интеграција предожених метода за карактеризацију сензора и мерење pH вредности у систем за 

мерење параметара важних за процену квалитета воде и ваздуха са даљинским приступом 

резултатима мерења. 

 

Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА        

 

V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

Очекивани резултати истраживања у оквиру ове докторске дисертације су: 

1. Реализација модела преносивог мерног система за карактеризацију сензора променљиве 

импедансе. 

2. Нови приступ мерењу pH вредности течности са сензором интердигиталне структуре на бази 

TiO2 филма фабрикованог у LTCC технологији којим се елиминише потреба за постојањем 

референтне електроде. 

3. Нова неитеративна метода естимације вредности елемената еквивалентне електричне мреже. 

 

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

Кандидат је у пријави теме докторске дисертације навео да је план рада дефинисан кроз следеће  

фазе истраживања: 

1. Проучавање научних и стручних часописа у вези са дизајном система за карактеризацију 

сензора који се користе у праћењу параметара животне средине. Додатно анализирање 

интеграције сензора променљиве импедансе у комплексне мерно-аквизиционе системе. 

2. Предлог структуре модела система за карактеризацију сензора променљиве импедансе којим 

ће бити унапређено стање у области решавањем основних проблема и недостатака 

постојећих реализација уочених у претходном кораку. 

3. Развој одговарајућег електронског мерног система. Анализа мерне грешке и поређење са 

комерцијалним уређајима за мерење модула и фазног угла импедансе (Impedance/Gain-Phase 

Analyzer HP4194A и Agilent 4263B LCR Meter). 

4. Предлог структуре сензора pH вредности иновативног дизајна којим ће бити елиминисана 

потреба за постојањем референтне електроде и омогућити поуздано мерење pH вредности 

мерењем модула и фазног угла сензора помоћу развијеног мерног система. 

5. Фабрикација LTCC сензора pH вредности интердигиталне структуре на бази TiO2 филма. 

6. Карактеризација фабрикованог сензора са развијеним мерним системом мерењем модула и 

фазног угла импедансе приликом постављања сензора у растворе различитих pH вредности. 

7. Анализа електрохемијских процеса који се дешавају на површини сензора приликом 

промене pH вредности раствора у који је сензор уроњен, те анализа еквивалентне 

електричне мреже чији елементи описују физичке процесе који се дешавају на површини 

сензора приликом контакта са раствором. 

8. Естимација вредности елемената коришћене еквивалентне електричне мреже применом 

методе најмањих квадрата. 

9. Естимација вредности елемената коришћене еквивалентне електричне мреже применом нове 

неитеративне методе. 

10. Статистичка обрада резултата и упоредна анализа предложене неитеративне методе са 

методом најмањих квадрата у погледу брзине извршавања и тачности естимације. 

11. Фреквенцијска карактеризација сензора применом полиномских функција преноса са циљем 

интеграције у pH мерни систем са развијеним мерним уређајем за карактеризацију. Анализа 

утицаја реда полинома на тачност процене непознате pH вредности. 

12. Интеграција предожених метода за карактеризацију сензора и мерење pH вредности у 

систем за мерење параметара важних за процену квалитета воде и ваздуха са даљинским 

приступом резултатима мерења. 

13. Објављивање резултата. 

 

План рада  је одговарајући?    ДА        

 

V.7 метод и узорак истраживања 

Кандидат је у пријави теме докторске дисертације навео да је прва метода која ће бити коришћена 

анализа стручне литературе и научних часописа који се баве проблематиком из научне области 

којој дисертација припада.  

Друга метода је пројектовање и израда одговарајућег уређаја за мерење модула и фазног става 

импедансе, те фабрикација сензора pH вредности у LTCC технологији на алумина субстрату.  

Након тога следи експериментална метода која подразумева мерење модула и фазног става 

импедансе пасивних RLC структура са развијеним уређајем и дефинисање мерне грешке, затим 

утврђивање мерног опсега и других карактеристика уређаја.  
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Затим ће бити извршено мерење модула и фазног става развијеног сензора pH вредности на 

раличитим фреквенцијама приликом промене pH вредности раствора у који је сензор уроњен. Биће 

извршена теоријска анализа електрохемијских процеса који се дешавају на површини електроде и 

споја сензорске електроде-електролит, као и  могућност формирања еквивалентне електричне 

мреже чији елементи описују физичке процесе који се дешавају на површини сензора приликом 

контакта са раствором. Статистичком обрадом добијених резултата биће анализиран квалитет 

коришћене електричне мреже.  

Кандидат је у пријави теме докторске дисертације навео да ће бити формулисана нова 

неитеративна метода естимације вредности елемената еквивалентне електричне мреже која ће, у 

поређењу са методом најмањих квадрата, омогућити знатно бржу естимацију уз задовољавајућу 

тачност за већину практичних примена. Очекивана предност развијене методе је и мала сложеност 

у погледу захтеваних математичких операција чиме се омогућава и имплементација у преносивим 

електронским системима за естимацију параметара у реалном времену. 

Очекиване димензије развијеног мерног система су 7x7 cm
2
 а фабрикованог сензора су 1,5x2,5 cm

2
 

чиме је обезбеђен висок степен интеграције са другим системима и сензорима. 

Електронски мерни систем ће бити реализован у технологији штампаних плоча (PCB) а сензор у 

LTCC технологији на алумина субстрату. Први корак у фабрикацији сензора биће штампање 

интердигиталних електрода коришћењем screen printing технике. Електроде ће бити образоване на 

тај начин да су прсти електрода широки 0,5 mm и дугачки 10 mm. Размак између суседних прстију 

је 0,5 mm. Примењена технологија фабрикације подразумева да ће проводни слој бити прво сушен 

20 минута на температури 120 °C а након тога 30 минута на температури 850 °C. Након тога се 

TiO2 филм наноси у облику правоугаоника димензија 17x13 mm
2
. TiO2 паста ће бити припремљена 

мешањем TiO2 праха (99,8% Aldrich) у етил-целулози и терпинеолу у агата мортар посуди у 

трајању од укупно 1 час. Завршни корак у фабрикацији сензора подразумева сушење TiO2 филма 

20 минута на температури 120 °C. 

 

Метод и узорак су одговарајући?        ДА                

 

V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 

1. North Point d.о.о., Суботица, Србија 

2. Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Србија 

3. Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска, БиХ 

4. Електротехнички факултет, Универзитет у Љубљани, Словенија 

5. Институт за електронске технологије, Краков, Пољска 

6. Електротехнички факултет, Технички универзитет у Јашију, Румунија 

 

Услови за експериментали рад  су одговарајући?    ДА        

 

V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 

За статистичку обраду резултата биће коришћена корелациона анализа.  

Приликом експерименталног дела истраживања биће коришћена опрема: Impedance/Gain Phase 

Analyzer HP4194A, Agilent 4263B LCR Meter, EI Nova Nano SEM 200, Тhermo Fisher DXR Raman 

микроскоп и ELEMEIRON CPC-411 pH метар. 

 

Предложене методе  су одговарајући?     ДА        

VI ЗАКЉУЧАК 

кандидат је подобан         ДА                 

ментор је подобан         ДА                 

тема је подобна         ДА                 
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Образложење (до 500 карактера): 

Комисија констатује да кандидат Митар Симић испуњава све услове за пријаву теме 

докторске дисертације. Кандидат је положио све испите предвиђене студијским 

програмом Енергетика, електроника и телекомуникације, са просечном оценом 9,86 као и 

квалификациони испит предвиђен програмом докторских студија. Објавио је, као први 

аутор, два рада из области проблематике докторске дисертације у часописима са SCI листе 

који су категорије М21 и М23. Кандидат је у пријави навео укупно 23 рада објављена у 

научним часописима и у зборницима међународних научно-стручних конференција, од 

којих је 20 радова објављено у току докторских студија. 

Проф. др Горан Стојановић је професор на акредитованом програму докторских 

академских студија, студијски програм Енергетика, електроника и телекомуникације. 

Публиковао је преко 40 радова у часописима са SCI листе у последњих 10 година. 

Комисија констатује подобност предложеног ментора.  

Тема истраживања је актуелна и иновативна, с обзиром да је у оквиру истраживања 

проjектован и релизован комплетан систем иновативног дизајна за карактеризацију и 

естимацију параметара сензора. Развијени систем обједињује: (1) мерни уређај прилагођен 

мерењу импедансе сензора, (2) одговарајући сензор који са мерним системом чини 

функционални мерни блок, као и (3) нови метод естимације параметара модела сензора на 

основу података добијених приликом фреквенцијске карактеризације сензора. 

Чланови комисије предлажу Наставно-научном већу Факултета техничких наука, 

Универзитета у Новом Саду да прихвати тему "Преносиви електронски систем за 

карактеризацију и естимацију параметара сензора" за израду докторске дисертације 

кандидата Митра Симића, под менторством проф. др Горана Стојановића. 

датум: 20.3.2017. 
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