
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ           ОБРАЗАЦ – 4 
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 
 

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА 
ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ  

(Свака рубрика мора бити попуњена.) 
 

I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ  

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

Датум именовања комисије:    30.09.2020. 

Састав комисије:  

1. др Татјана Грбић редовни 
професор 

Теоријска и примењена 
математика 

 презиме и име звање ужа научна област 

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

 
2. др Срђан Шкрбић редовни 

професор 
Информациони системи 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Природно математички факултет, Нови Сад члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
3. др Јелена Николић ванредни 

професор 
Телекомуникације 

 презиме и име звање ужа научна област 

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

 
4. др Оливера Швељо ванредни 

професор 
Телекомуникације и обрада 

сигнала 
 презиме и име звање ужа научна област 

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

 
5. др Бранко Бркљач доцент Телекомуникације и обрада 

сигнала 
 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: Предраг, Илија, Лугоња 

2. Датум рођења:   24.07.1983.   Место и држава рођења: Нови Сад,Србија 

 
II.1 основне студије 
 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 
 
универзитет:- 
факултет:- 
студијски програм:- 
звање:- 

 
II.2 мастер или магистарске студије 
 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 
 
универзитет: Универзитет у Новом Саду 
факултет:  Факултет техничких наука 
студијски програм: Енергетика, електроника и телекомуникације 
звање:   мастер инжењер електротехнике и рачунарства 
научна област:  Телекомуникације и обрада сигнала 
наслов завршног рада: Праћење покретних објеката у видео секвенцама применом фази K-Means 
алгоритма 

    
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: 

 
  

- - - 

2002. 2008. 8,57 

2010. 

120 10.00 
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II.4 приказ научних и стручних радова  
 

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

1. 
Lugonja P., Brdar S., Simović I., Mimić G., Palamarchuk Y., Sofiev M., 
Šikoparija B.  Integration of in situ and satellite data for top-down mapping of 
Ambrosia infection level, Remote Sensing of Environment, 2019, Vol. 235, ISSN 
0034-4257 

 
M21a 

кратак опис садржине:  
У раду je приказан нови приступ за фузију података добијених даљинском детекцијом са in situ 
мерењима полена који је развијен како би се истражио утицај промене коришћења земљишта на 
промене у карактеристикама полена у локалном окружењу. Истраживање је урађено у претежно 
пољопривредном региону Србије, са фокусом на амброзију, коров који је извор високо алергеног 
полена. Карактеристике коришћења земљишта израчунате су на основу инвентара земљишног 
покривача CORINE и прецизне мапе класификације усева за 2013–2017, креиране коришћењем 
машинског учења са доступних сателита (RapidEye, Landsat 8 i Sentinel 2) и података о присуству 
култура са терена. Полен у ваздуху сакупљен је са пет локација у истом периоду. У циљу 
повезивања in situ мерења и резултата добијених из сателитских података, дефинисана су 
подручја слива која окружују станице за мерење полена као место фузије ових података. 
Тестирани су сливови у облику круга, руже ветрова и SILAM отиска и то за површине које су 
једнаке као и површину круга од 5км, 10км и 30км.  Статистичком анализом утврђено је да слив 
у облику круга добро повезује аеробилошке податке и детаљне мапе класификације усева. 
Резултати су потврдили да варијације у коришћењу земљишта објашњавају значајну количину 
варијабилности у количини полена амброзија у ваздуху. Детектовано је да постоји значајна 
повезаност између података полена и површина под сојом и шећерном репом. На основу ових 
сазнања мапа инфекције амброзијом креирана је на основу дистрибуције соје и шећерене репе, а 
не као раније на основу свог пољопривредног подручја. 
рад припада проблематици докторске дисертације   ДА ü        НЕ      ДЕЛИМИЧНО 

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

2. 
Radosavljević M., Brkljač B., Lugonja P., Crnojević V., Trpovski Ž., Xiong Z., 
Vukobratović D.  Lossy compression of multispectral satellite images with 
application to crop thematic mapping: a HEVC comparative study, Remote 
Sensing, 2020, Vol. 12, No 10, pp. 1-33, ISSN 2072-4292 

 
M21 

кратак опис садржине:  
У раду су истражене технике компресије са губицима за мултиспектралне сателитске снимке у 
циљу управљања и испоруке великих скупова података. Дата је свеобухватна анализа кодека High 
Efficiency Video Coding (HEVC) који је примењен на мултиспектралне слике. Aнализиран је утицај 
изобличења који су последица intra-HEVC-а како у општем случају, тако и у специфичном 
контексту примене на класификације усева. Резултати показују да се помоћу intra-HEVC-а 
постиже бољи компромис између степена компресије и квалитета слике у поређењу са 
стандардним JPEG 2000 решењем. Са друге стране, боље очување квалитета слике се позитивно 
одражава на перформансе класификатора на бази пиксела у анализираном проблему 
класификације усева. 
рад припада проблематици докторске дисертације   ДА        НЕ      ДЕЛИМИЧНО ü 

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

3. 
Crnojević V., Lugonja P., Brkljač B., Brunet B. Classification of small 
agricultural fields using combined Landsat-8 and RapidEye imagery: case study 
of northern Serbia, Journal of Applied Remote Sensing, 2014, Vol. 8, No 
1:083512, pp. 1-18, ISSN 1931-3195 

 
M23 

кратак опис садржине:  
Студија приказује једно решење за класификацију усева на нивоу пиксела засновано на фузији 
података са сателитских слика различитих резолуција. Студија је спроведена на временској серији 
мултиспектралних слика сниманих у различитим резолуцијама са различитим инструментима за 
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аквизицију слике: Landsat 8 и RapidEye. Предложен метод фузије података развијен је са циљем 
да се превазиђу недостаци различитих инструмената у сценарију класификације усева у 
подручјима које карактеришу врло мале величине њива, као што је случај у Војводини где је 
предложена метода евалуирана. Развијена метода ефикасно користи расположиве податке и 
пружа побољшање у односу на постојеће приступе за класификацију на нивоу пиксела 
комбинацијом различитих извора података. 
рад припада проблематици докторске дисертације   ДА        НЕ      ДЕЛИМИЧНО ü 

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

4. 

Lugonja P., Marko O., Panić M., Brkljač B., Brdar S., Crnojević V. Sentinel-2 
and Landsat-8 for high-resolution land cover mapping in sustainable agriculturе, 
8. WorldCover Conference, European Space Agency (ESA), GEO, FAO, and EU, 
Rim: European Space Agency (ESA), 14-16 Mart, 2017 

 
M34 

кратак опис садржине:  
У раду је приказана могућност коришћена фузије података са сателита Sentinel 2 и Landsat 8 за 
креирања мапа коришћења земљишта и њихову примену у одрживој пољопривреди.  
рад припада проблематици докторске дисертације   ДА ü        НЕ      ДЕЛИМИЧНО 

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

5. 

Pejak B., Pandžić M., Lugonja P., Marko O.  Accuracy assessment of early- and 
late-season crop classification using optical and SAR imagery, SPIE - The 
International Society for Optical Engineering, 2019, pp. 6-6, 7. International 
Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, Paphos: 
Cyprus Remote Sensing Society, 18-21 Mart, 2019, pp. 6-6, ISBN 978-9963-697-
33-5 

 
M34 

кратак опис садржине:  
У раду се процењују перформансе класификације култура засноване на фузији  
мулитспектралних, оптичких и радарских снимака начињених у различитим фазама развоја 
биљака у једној сезони.  
рад припада проблематици докторске дисертације   ДА ü        НЕ      ДЕЛИМИЧНО 

 
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 ü   НЕ 

Образложење:  
Кандидат је положио све испите предвиђене студијским програмом Енергетика, електроника и 
телекомуникације, са просечном оценом 10,00. Кандидат је положио теоријске основе докторске 
дисертације предвиђен програмом докторских студија. 
Кандидат је коаутор 3 рада са ISI листе (1 рад категорије М21а, 1 рад категорије М21 и 1 рад 
категорије М23). На једном од тих радова кандидат је први аутор. На основу свега утврђеног, 
комисија закључује да кандидат Предраг Лугоња задовољава све услове и критеријуме 
предвиђене студијским програмом, те стога испуњава услове за израду докторске дисертације. 
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IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  
 
IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 
 

Биографија ментора (до 500 каракетра): 
 Др Татјана Лончар Трукало је докторирала на Факултету техничких наука 2011. године 
где је и запослена као ванредни професор на Катедри за телекомуникације и обраду сигнала. 
Аутор је и коаутор на 14 радова у међународним часописима на ISI листи штампаним у целини, 
као и преко 100 радова на међународним и националним конференцијама. Учествовала је на 5 
националних пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Фонда за науку Р. 
Србије. Учествовала је на 10 међународних пројеката, од којих је 5 тренутно у току (два пројекта 
H2020, два COST пројекта, један ERASMUS+ пројекат). Члан је организационих комитета 
међународних и националних конференција. Рецензент за више међунардних часописа из области 
обраде сигнала. Њена истраживања обухватају обраду и анализу сигнала, слике, анализу 
хетерогених скупова података великог обима и машинско учење.  

 
Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

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

1. 

Lončar-Turukalo T., Zdravevski E., Machado da Silva  J., Chouvarda I., 
Trajkovik V. Literature on Wearable Technology for Connected Health: Scoping 
Review of Research Trends, Advances, and Barriers, Journal of Medical Internet 
Research, 2019, Vol. 21, No 9, ISSN 1438-8871 

M21a 

2. 
Chouvarda I., Mountford N., Trajkovik V., Lončar-Turukalo T., Cusack T.  
Leveraging Interdisciplinary Education Toward Securing the Future of 
Connected Health Research in Europe: Qualitative Study, Journal of Medical 
Internet Research, 2019, Vol. 21, No 11, ISSN 1438-8871 

M21a 

3. 
Tadić V., Kiraly Z., Odri (Odry) P., Trpovski Ž., Lončar-Turukalo T.  
Comparison of Gabor Filter Bank and Fuzzified Gabor Filter for License Plate 
Detection, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2020, Vol. 
17, No 1, pp. 61-81, ISSN 1785-8860 

M22 

4. 
Pot M., Trpovski Ž., Lončar-Turukalo T. Analysis and Improvement of JPEG 
Compression Performance using Custom Quantization and Block Boundary 
Classifications, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2020, 
Vol. 17, No 6, pp. 171-191, ISSN 1785-8860 

M22 

5. 

Rocha B., Filos D., Mendes L., Serbes G., Ulukaya S., Kahya Y., Jakovljević N., 
Lončar-Turukalo T., Vogiatzis I., Perantoni E., Kaimakamis E., Natsiavas P., 
Oliveira A., Jácome C., Marques A., Maglaveras N., Paiva R., Chouvarda I., de 
Carvalho P. An open access database for the evaluation of respiratory sound 
classification algorithms, Physiological Measurement, 2019, Vol. 40, No 3, ISSN 
0967-3334 

M22 

6. 
Mijatović G., Lončar-Turukalo T., Procyk E., Bajić D. A novel approach to 
probabilistic characterization of neural firing patterns, Journal of Neuroscience 
Methods, 2018, Vol. 305, No 7, pp. 67-81, ISSN 0165-0270 

M22 

7. 
Lončar-Turukalo T., Vasić M., Tatjana T., Mijatović G., Glumac S., Bajić D., 
Japundžić-Žigon N. Heart rate dynamics in doxorubicin-induced 
cardiomyopathy, Physiological Measurement, 2015, Vol. 36, pp. 727-739, ISSN 
0967-3334 

M22 

8. 
Bošković A., Lončar-Turukalo T., Šarenac O., Japundžić-Žigon N., Bajić D. 
Unbiased entropy estimates in stress: a parameter study, Computers in Biology 
and Medicine, 2012, Vol. 42, No 6, pp. 667-679, ISSN 0010-4825 

M22 

9. 
Bajić D., Lončar-Turukalo T. A simple suboptimal construction of cross-bifix-
free codes, Cryptography and Communications, 2014, Vol. 6, No 1, pp. 27-37, 
ISSN 1936-2447 

M22 

10 
Lončar Turukalo Т., Bajić D., Japundžic-Žigon N. Temporal Sequence 
Parameters in Isodistributional Surrogate Data: Model and Exact Expressions, 
IEEE Transactions of Biomedical Engineering, VOL. 58, no. 1, pp. 16-24, 2011 

M21 
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IV.1 услови дефинисани за ментора у области којој припада докторска дисерација: 

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

 
IV.2 Да ли ментор испуњава услове?   ДА ü   НЕ 
 

Образложење: Др Татјана Лончар-Турукало изводи наставу на предметима на докторским 
академским студијама акредитованог студијског програма Енергетика, електроника и 
телекомуникације. У последњих 10 година, објавила је више од 5 научних радова у међународним 
часописима са ISI листе категорије М21, М22 и М23.  
 
Професор Татјана Лончар-Турукало испуњава прописане услове и подобна је за ментора при 
изради докторске дисертације кандидата Предрага Лугоње. 

 
V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 
 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

Фузија података за класификацију пољопривредних култура и мапирање извора аерополена 

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

Мултирезолуционе хетерогене слике високог квалитета доступне из оптичких инструмената (са 
сателита, авиона и дронова) извор су просторних информација од значаја и већ неко време су у 
широкој употреби. Информације које овакве слике садрже неопходне су у процесима планирања, 
управљања и унапређења најбоље праксе у пољопривреди и надзору животне средине. Теза ће се 
бавити проблемом класификације пољопривреднх култура на основу сателитских снимака. На 
ширем плану сателитска мерења средње резолуције корисна су за карактеризацију како типова 
култура, тако и земљишног покривача у дефинисаном подручју. Најзначајнија примена резултата 
планираних анализа је управо препознавање и категоризација земљишног покривача на 
територији Аутономне Покрајине Војводине (АПВ) са посебним акцентом на препознавању 
пољопривредних култура. 
У циљу побошања перформанси класификације усева на основу разнородних расположивих 
података развијаће се и метод фузије података који користи временску серију оптичких 
мулиспектралних и панхроматских слика различитих карактеристика и резолуције добијених са 
сателита, као што су Landsat 8 и Sentinel 2. Очекује се да предложени метод унапреди резултате 
класификације пољопривредних култура првенствено на подручјима на којима доминирају мале 
парцеле. Добијене тематске мапе земљишног покривача биће нови јединствен извор информација 
за даља истраживања, како у овој докторској дисертацији тако и шире. 

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

Сателитски снимци су један од најважнијих извора информација за генерисање мапа Земљиног 
покривача. Прецизне мапе земљишног покривача о структури, развоју и разноврсности покривача 
широм света су важан извор информација. Општи циљ је да се одреди површина под одређеним 
покривачем и прати промена у времену. На територији АПВ од посебног интереса је праћење 
сетвене структуре. У  случају генерисања мапе за Војводину циљ је да се одреди површина под 
одређеном културом да би се извршило праћење здравља биљака и предвидео принос (Lobell 
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2013; Pan, Sun, and Li 2009). Фундаментални задатак у оваквим апликацијама је одређивање врсте 
пољопривредне културе која расте на специфичној пољопривредној парцели (Jia, Wu, and Li 2013; 
Williams, Philipson, and Philpot 1987; Yang, Everitt, and Murden 2011; Kristof, Gobin, Gilliams and  
Piccard 2018, Liheng, Hu, and Zhou 2019). Резултат класификације култура има значајну улогу у 
правилном праћењу и управљању коришћењем земљишта на локалном и глобалном нивоу и 
представља важан фактор у целокупној изради пољопривредне политике (Tapsall, Milenov, and 
Tademir 2010). Због тога је од пресудне важности направити алат који је лако доступан свима који 
су део пољопривредног сектора. 
Скорашњи напредак у технологији даљинског осматрања са сателита омогућио је истраживачима 
приступ новим подацима. Развој није повећао само количину доступних података већ и њихов 
квалитет што отвара велики број могућности за откривање нових корисних информација, али и 
нове изазове по питању избора и развоја одговарајућих метода за њихово процесирање. Иако се 
методе базиране на сликама са сателита користе за препознавање и естимацију површина под 
културама дуже од 30 година (Hanuschak 1979; Ryerson, Dobbins, and Thibault 1985), сензори тек 
од скора имају довољну просторну резолуцију да омогуће прецизан мониторинг у случају садње 
пољопривредних култура на малим парцелама (Castillejo-González et al. 2009; Helmholz, Heipke, 
and Rottensteiner 2010; Williams, Philipson, and Philpot 1987). Већина сателита своје производе 
комерцијално дистрибуирају што је велика препрека за широку употребу добијених података. 
Међутим, на тржишту су од скора слободно доступне велике количине података кроз НАСА-ин 
пројекат Landsat који поред слика које се генеришу сваки дан нуди и велику количину архивских 
снимака које досежу све до 1976 године. Такође Европска свемирска агенција (ЕСА) тренутно 
реализује свој пројекат Sentinel у оквиру кога је тренутно лансирано 6 сателита, чији су подаци 
јавно доступни (Helmholz, Heipke, and Rottensteiner 2010).  
Процес интеграције података који долазе са различитих сензора зове се фузија податка и има за 
циљ да произведе информације које су тачније и корисније од информација које би пружили 
појединачни извори података (Haghighat, Abdel-Mottaleb, and Alhalabi 2016). Процес фузије 
података врло често се дели на три групе: рана, средња и касна фузија. Назив зависи од места у 
обради података у којима се фузија извршава (Klein 2004). Рана фузија података комбинује 
мерења са више извора података и резултује новим, потпунијим скупом података. У случају 
средње интеграције података фузија се ради на нивоу обележја, док је касна фузија података 
позната као фузија одлука и користи се на самом крају процеса. Комбиновањем одлука који су 
добијени на појединачним мерењима тежи се да се поправи укупна тачност целог система 
(Gallego et al. 2014). 
Прве студије фузије података са различитих сателитксих сензора рађене су још 1993 (Franklin 
1993) и користили су појединачна мерења са различитих сателита у сврху побољшања укупне 
тачности система. Честа примена фузије мулти-сателтиских података у проблемима даљинске 
детекције јесте да се омогући боља временска резолуција одређених производа даљинске 
детекције (Yang 2017). Коришћење фузије података у проблемима даљинске детекције најчешће 
се користи ради мапирања земљишног покривача (Haas 2017; Sonobe, Rei, et al 2017; Van Tricht 
2018) као и детекцији промена (Benedetti 2018). 
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Избор литературе је одговарајући?   ДА ü  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.4 циљева истраживања 

Истраживање везано за докторску дисертацију има два циља: 
1. Развој новог метода за фузију оптичких мултирезолуционих хетерогених слика унапређењем 

и комбиновањем постојећих метода. Нови алгоритам треба да омогући креирање 
приступачног система за класификацију Земљиног покривача на основу даљинског 
осматрања. За реализацију овог циља биће тестирана два приступа: 
• Допуна оптичке слике високе резолуције временском серијом оптичких слика средње 

резолуције да би се добила мапа покривача високе резолуције са додатним 
информацијама и унапредиле перформансе у процесу класификације. 

• Фузија временских серија мултирезолуционих слика средње резолуције са различитих 
извора, где очекивани резултат име већу просторну резолуцију од појединачних мерења. 

На основу улазних података интегрисаних поменутим поступцима биће вршена 
класификација култура.   

2. Налажење нових примена мапа Земљиног покривача генерисаних као резултат предложене 
методологије у истраживањима животне средине. Једна од важних примена је у 
аеробиологији. С обзиром да је ово први пут да се генеришу детаљне мапе пољопривредних 
култура на великом подручју као што је АПВ, циљ је детектовање култура погодних за развој 
амброзије. На основу добијених резултата, предложиће се метод за мапирање нивоа  
инфекције амброзијом. 

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

Очекује се да ће у раду да се унапреде могућности примене података добијених даљинским 
осматрањем ослањајући предлоге решења за: 
а) Креирање мапа земљишног покривача високе резолуције на основу два типа сателитских 
снимака у оптичком делу спектра.  
б) Фузију података који обухватају временску серију мултирезолуционих снимака са циљем да се 
на основу њих побољша просторна резолуција резултата у односу на улазне слике. 
Методе које ће бити предложене за унапређење решења проблема препознавања земљиног 
покривача неће бити ограничене на ову област примене истраживања, већ ће бити шире 
применљив на сва истраживања која укључују хетерогене податке сродне природе.  
Могућности примене резултата су вишеструке у свим областима које се ослањају на даљинску 
детекцију, док ће се у овом раду кандидат фокусирати на примене у аграрном ресору. Систем за 
детекцију пољопривредних култура који треба да се развије у оквиру дисертације изузетно је 
битан приликом креирања аграрне политике (енгл. common agricultural policy) за Србију. Мапе 
типова покривача које ће бити генерисане биће могуће користити у многим областима, почев од 
хидрологије, нагледања шумских подручја, до примене у пољопривреди. Само примера ради 
могућности коришћења мапа шумских подручја су велике. Једно од највећих еколошких 
проблема данашњице јесте убрзано крчење шумских подручја. Ове мапе могу бити коришћене у 
детекцији нелегалног сечења шума, као и за менаџмент и планирање шумских подручја. У 
времену када су временски екстреми као што су врућине, суше и поплаве све чешћи, мапе 
земљишног покривача и његовог стања дају могућности брзе процене настале штете. У случају 
поплава лако се могу одредити подручја која су поплављена детекцијом водених површина, исто 
тако проценом стања усева може се доћи до информације која су подручја погођена сушом. Док 
су примене у шумским и областима везаним за хидрологију углавном резервисане за експерте, у 
случају примене у пољопривреди мапе ће моћи бити коришћени како експерти за планирање 
аграрне политике, тако и пољопривредници. 
Мапе инфекције полена амброзијом које буду генерисане у оквиру дисертације користиће мапе 
земљишног покривача генерисане у правом делу дисертације. Мапе инфекција су од интереса за 
јавно здравље због повећаног броја становника са израженом алергијом на амброзију.  
Потом очекујемо дисеминацију добијених резултата кроз низ радова на конференцијама и у 
међународним часописима са ISI листе. 
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Очекивани резултати представљају значајан научни допринос? 

ДА ü  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.6 план рада 

Први корак у реализацији планираног рада обухват преглед обимне литературе из више области: 
фузије података, као и даљинске детекције са посебним акцентом на прегед литературе посвећене 
препознавању земљиног покривача на основу оптичких сателитских снимака. Након упознавања 
са алгоритмима потребно је установити који су оптички сензори тренутно доступни на 
сателитима, при томе треба обратити пажњу на производе чији су подаци отворени и слободно 
доступни. С обзиром да је екосистем сателита динамичан потребно је током целе израде 
докторске дисертације претраживати доступне сензоре за случај да се поставе нови, напреднији 
сензори. На основу уочених недостатака у постојећим решењима и на основу прегледа доступних 
производа са оптичких сензора предложиће се алгоритам за даљинску детекцију земљиног 
покривача који ће фузијом мултирезолуционих хетерогених слика покушати да повећа просторну 
резолуцију добијених резултата у поређењу са тренутно предложеним решењима. План је да се 
уради класификација земљишног покривача у дужем временском периоду од најмање 5 година и 
на тај начин направи нови скуп података јединствен у овом делу Европе. Последња фаза 
истраживања у оквиру дисертације била би усмерена на примену ових података за генерисање 
мапа инфекције амброзијом, одосно. расподеле концентрације полена амброзије. Очекује се да ће 
кандидат завршити истраживања у наредних 12 месеци. 

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

Методе које ће бити коришћени могу се поделити на методе које се односе на фузију података, 
методе које су из области машинског учења и статистичке методе. У области фузије података, 
акценат у изради докторске дисертације биће примена алгоритама ране фузије података које би 
требали да искористе просторну информацију хетерогених мултирезолуционих сателитских 
снимака да би се поправила тачност односно просторна резолуција добијеног резултата. 
У току израде докторске дисертације биће одабран алгоритам машинског учења који највише 
одговара проблематици примене у контексту обима података који се очекује, као и потребних 
информација на излазу алгоритма. Тестираће се разни алгоритми машинског учења који се могу 
примењивати у класификационим проблемима, као што су методе вектора носача (енгл. Support 
vector machines), random forest, а у циљу идентификације алгоритма који има најбоље 
перформансе по питању брзине и капацитета рада са великим подацима. Наиме, имајући у виду 
обим и врсту података, проблем који се решава у овој дисертацији спада у домен тзв. Big Data 
проблема. Подаци који ће бити коришћени за обучавање класификатора у реализацији докторске 
дисертације биће оптичке мутлиспектралне слике добијене са сателита средње и високе 
резолуције: RapidEye, Landsat 8 сателите и Sentinel 2а и б. На основу ових података добиће се 
тематске мапе земљишног покривача пре свега сетвене структуре на територији АПВ. У плану 
рада је да се направе надгледани алгоритми за класификацију Земљиног покривача у Аутономној 
покрајини Војводини (АПВ) за шта је потребно обезбедити адекватан узорак са равномерном 
репрезентацијом сви врста земљишних покривача у АПВ. Подаци на којима ће се вршити анализа 
прикупљени су теренским радом кроз кампање скупљања података организоване сваке године 
током јуна месеца, јер су тада све пољопривредне културе присутне на њивама. Кампање су биле 
организоване почевши од 2013. до 2017. године и подразумевале су одлазак на терен и 
обележавање различитих типова засађених култура (покривача). Приликом прикупљања података 
водило се рачуна да географски сва подручја буду подједнако заступљена. Скуп садржи довољан 
број узорака са различитих типова земљишта, јер се очекује да се на различитим типовима 
земљишта спектрални одзив култура у општем случају разликује. У овом периоду обележено је 
10000 њива из Бачке, Баната и Срема и Падинске Скеле.  
Након класификације култура, разматраће се друге потенцијалне примене мапирања вегетације. 
Применом статистичких показатеља, као што је коефицијент корелације, вршиће се и 
идентификација култура које погодују развоју амброзије на пољопривредним парцелама. 
Податке о годишњој концетрацији полена добијених аеробилошких станица у истом временском 
периоду обезбеђене су из Лабораторије за папирологију, Природно математичко факултета у 
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Новом Саду, са пет локација из Војводине и то Нови Сад, Кикинда, Сомбора, Зрењанина и 
Сремска Митровице. 

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

• Факултет техничких науку, БиоСенсе центар 2013-2016 године 
• БиоСенсе институт, 2017-2020 
• ГПС уређаји високе тачности 
• Сервер рачунар 

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

Први део доктората представљаће развој новог алгоритма за фузију података и примене метода 
машинског учења. 
За проблем детектовања култура које су погодне за развој амброзије биће комбиноване рaзне 
методе. Колмогоров-Смирнов тест биће коришћен за утврђивање да ли расподела концетрације 
полена одступа од нормалне расподеле. Уколико не буду уочена значајна одтупања биће 
коришћен Пирснонов коефицијент корелације за процену линеарне зависности између количине 
регистрованог полена у ваздуху и површине класификованих врста усева или одговарајуће класе 
коришћења земљишта које су повезане са амброзијом. Уколико хипотеза о нормалној расподели 
буде одбачена, анализа ће бити спроведена коришћењем Спирман-ов коефицијента корелације.  
 

 
Предложене методе  су одговарајући?   ДА ü    НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
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VI ЗАКЉУЧАК 

кандидат је подобан ДА ü    НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
ментор је подобан ДА ü    НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
тема је подобна ДА ü    НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

Образложење (до 500 карактера): 
Комисија је проучила достављену пријаву кандидата, проценила значај референци (везаних за 
тему истраживања, предложеног ментора и кандидата), као и досадашњи ангажман и резултате 
предложеног ментора и кандидата. На основу свих изнетих чињеница комисија закључује 
следеће: 

• Кандидат Предраг Лугоња испуњава све услове за пријаву докторске дисертације и 
објавио је три рада у часописима са ISI листе који у потпуности или делимично припадају 
проблематици везаној за докторску дисертацију. 

• Ванр. проф. др Татјана Лончар Турукало је професор на акредитованом програму 
докторских академских студија, студијски програм Енергетика, електроника и 
телекомуникације. Публиковала је преко 5 радова у часописима са ISI листе у последњих 
10 година и поседују висок степен стручних и научних компетенција из области којој 
припада предложена тема докторске дисертације те је подобна да као ментор руководи 
израдом исте.  

• Предложена тема докторске дисертације је актуелна и интердисциплинарна те ће њени 
резултати донети значајан допринос у проблемима даљинске детекције и фузије података. 

На основу наведеног комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета техничких наука и 
Сенату Универзитета у Новом Саду да кандидату Предрагу Лугоњи одобри израду докторске 
дисертације са наведеним насловом и да се за ментора одреди др Татјану Лончар Турукало. 

датум: 6.11.2020. 
 

др Татјана Грбић, редовни професор, 
ФТН, Нови Сад, председник комисије  

 

др Срђан Шкрбић, редовни професор, 
ПМФ, Нови Сад, члан  

 

др Јелена Николић, ванредни професор, 
ЕФ, Ниш, члан  

 

др Оливера Швељо, ванредни професор, 
ФТН, Нови Сад, члан  

 

др Бранко Бркљач, доцент, 
ФТН, Нови Сад, члан  

 


