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НАСТАВНО–НАУЧНОМ ВЕЋУ 

ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ 

 

На основу одлукеНаставно–научног већа Факултета техничких наука од 04.11.2020. 

године, именовани смо за чланове Комисије за подношење извештаја о испуњености 

услова за избордр Варун Јеотиу звање научни сарадникза ужу научну област 

Електроника. 

На основу увида, провере и анализе добијеног материјала и његове стручне и 

научне активности, Комисија, придржавајући се критеријума утврђених од стране 

Комисије за стицање научних звања Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије и критеријума предвиђених Статутом Факултета техничких наука у 

Новом Саду, подноси следећи 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

Комисије за избор у звање научног сарадника кандидата др Варун Јеоти 

БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 

.............................................................................................. 

1.Име, име једног родитеља, презиме: 

Варун, Ј. К. Верма,Јеоти 

2.Датум и место рођења, општина, република: 

23. новембар 1958., Индија 

3.Научна област из које је стечено научно звање: 

Електротехника и рачунарства,Електроника 

4.Образовање: 

1977. године, Бечелор инжењер, Physics, Mathematics & Chemistry, Gorakhpur University, 

Gorakhpur, India 

1980. године:Мастер инжењер: Physics (specialization: Electronics and Radio 

Physics),Benaras Hindu University, Varanasi, India 

1992. године:Доктор наука–електротехнике и рачунарства;Electrical Engineering and 

Instrument Design and Development Center,  Indian Institute of Technology (IIT) Delhi, 

India 

 

5.Познавање језика: 
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језик чита пише говори 

енглески  одлично одлично одлично 

6.Курсеви, семинари и течајеви: 

6.1   Курсеви 

   Нема. 

      6.2   Семинари 

              Нема. 

7.   Радна биографија: 

Стручни сарадник на пројекту, ERA Chair, H2020 STRENTEX пројекат: 

Факултет техничких наука :                                                                       од Септембар 2020 –  

Редовни професор: 

E. & E. Engg. Dept, Universiti Teknologi PETRONAS, Malaysia:               Jan 2016 – Maj 2020  

Ванредни професор: 

E. & E. Engg. Dept, UniversitiTeknologi PETRONAS, Malaysia:          Sept 2001 - Dec 2015  

Гостујући предавач: 

AU-KBC Center, Anna University, Chennai, India:                 April - Jun 2001 

Предавач: 

School of E. & E. Engg., Universiti Sains Malaysia, Malaysia:         Avgust 1995 –Mart 2001 

Предавач: 

Delhi Institute of Technology, India:                                                     Sept 1990 – Jul 1995 

Гостујући предавач: 

Madras Institute of Technology, Anna University, Chennai, India:  Nov 1989 - August 1990 

Виши службеник за пројекте: 

Sponsored Projects in EE Dept, I.I.T. Madras, India:                                                1985-1989 

Виши асистент за истраживање: 

Sponsored Projects in CARE, I.I.T. Delhi, India:                                                        1980-1985 
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DrVarun Jeoti, рођен је у Индији 23.11.1958. године. Радио је у истраживањима и као 

предавач у Индији до 2001 године. Након тога је ангажован као ванредни, па потом и 

редовни професор на UniversitiTeknologi PETRONAS у Малезији. Од 01.09.2020 

ангажован је на Факултету техничких наука на пројекту H2020 са акронимом STRENTEX, 

као лидер тима од 7 младих истраживача. 

 

ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА 

 

Научни и стручни резултати кандидата др VarunJeoti приказани су ради избора у 

звање научног сарадника. 

A.1. Публиковани радовиу врхунским међународним часописима –М21: 

1. M. Z. Aslam, V. Jeoti, S. Karuppanan, A. F. Malik, A. Iqbal: „FEM Analysis of Sezawa 

Mode SAW Sensor for VOC Based on CMOS Compatible AlN/SiO2/Si Multilayer 

Structure“, Sensors – 2018: M21, 15/61 (Instruments & Instrumentation), IF: 3.031 

(Кобсон), doi:10.3390/s18061687. 

 

2. K. S. Zaidi, V. Jeoti, M. Drieberg, A. Awang, A. Iqbal: „Fading Characteristics in 

Evaporation Duct: Fade Margin for a Wireless Link in the South China Sea“, IEEE 

Access – 2018: M21, 52/266 (Engineering, Electrical & Electronic), IF: 4.098 

(Кобсон)vol. 6, pp. 11038 - 11045, 2018, ISSN: 2169-3536, doi: 

10.1109/ACCESS.2018.2810299.  

 

3. K. Suresh, V. Jeoti, S. Soeung, M. Drieberg, M. Goh, M. Z. Aslam: „A Comparative 

Survey on Silicon Based and Surface Acoustic Wave (SAW) Based RFID Tags: 

Potentials, Challenges and Future Directions“, IEEE Access – 2019: M21, 61/266 

(Engineering, Electrical & Electronic), IF: 3.745 (Кобсон),doi: 

10.1109/ACCESS.2020.2976533. 

 

A.2. Публиковани радови у истакнутим међународним часописима – М22: 

4. F. Nawaz, V. Jeoti: “SAW sensor read range limitations and perspectives”, Wireless 

Networks – 2014: M22, 144/249 (Engineering, Electrical & Electronic), IF: 0.961 

(Кобсон),doi: 10.1007/s11276-014-0765-3. 

 

5. M. Z. Aslam, V. Jeoti, S. Karuppanan, M. S.Pandian, E. M. Ferrer and K. Suresh: 

„Surface Acoustic Wave Modes Characteristics of CMOS Compatible SiO2/AlN/SiO2/Si 

Multilayer Structure with Embedded Electrodes“,Sensors and Actuators A: Physical – 

2019: M22, 101/266 (Engineering, Electrical & Electronic), IF: 2.904 

(Кобсон),https://doi.org/10.1016/j.sna.2020.112202. 

https://doi.org/10.1016/j.sna.2020.112202
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6. I. Baig, V. Jeoti:„A ZCMT Precoding Based Multicarrier OFDM System to Minimize 

the High PAPR“, Wireless Personal Communications – 2013: M22, 45/78 

(Telecommunications), IF: 0.979 (Кобсон),https://doi.org/10.1007/s11277-012-0501-1. 

 

A.3. Публиковани радови у међународним часописима – М23: 

 

A.4. Радови саопштени на скуповима међународног значаја штампани у целини ‒М33: 

1. H. T. Wei, V. Jeoti, „A WAVELET FOOTPRINTS-BASED COMPRESSION SCHEME 

FOR ECG SIGNALS“, TENCON 2004 : 2004 IEEE Region 10 Conference: proceedings 

: analog and digital techniques in electrical engineering : 21-24 November, 2004, Chiang 

Mai, Thailand, 2004, pp. 283-286.  

2. A. Igbal, V. Jeoti, „Feasibility Study of Radio Links Using Evaporation Duct over Sea 

off Malaysian Shores“, ICIAS 2010, the 3rd International Conference on Intelligent & 

Advanced Systems, June 15-17, 2010 KL Convention Centre, Kuala Lumpur, 

MALAYSIA.  

3. Muhammad Zubair Aslam, Varun Jeoti, Saravanan Karuppanan,Ami Chand,  “PZT 

Based Multilayer Surface Acoustic WaveDevice for High Frequency Applications”, 

International Conference on Manipulation, Manufacturing and Measurement on the 

Nanoscale (3M-NANO), Zhenjiang, China,2019, DOI: 10.1109/3M-NANO46308.2019. 

 

A.5. Одбрањена докторска теза – М71: 

1. „An Investigation into scatering of surface acoustic waves at a groove in acoustic wave 

devices“, Indian Institute of Technology, Delhi, India, June 1989. 

 

КВАЛИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ 

 

1. ПОКАЗАТЕЉИ УСПЕХА У НАУЧНОМ РАДУ  

1.1 Награде и признања за научни рад 

 
1. Прва награда - 1st prize for TSS 1st Malaysia Engineering Design Challenge 2005, held in 

June 2005 for the entry „Wavelet Footprint Compression and Denoising of ECG Signals‟ by 

Ho Tatt Wei.  

2. Трећа награда - 3rd prize for TSS 2nd Malaysia Engineering Design Challenge 2007, held in 

June 2007 for the entry „WiMAX Transceiver‟ by Ang Ken Li  

. 

1.2 Уводна предавања на конференцијама и друга предавања по позиву  

https://doi.org/10.1007/s11277-012-0501-1
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Нема. 

1.3 Чланства у одборима међународних научних конференција и одборима научних 

друштава  

Нема. 

1.4 Чланства у уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, рецензије 

научних радова и пројеката  

Нема. 

 

2. РАЗВОЈ УСЛОВА ЗА НАУЧНИ РАД, ОБРАЗОВАЊЕ И ФОРМИРАЊЕ 

НАУЧНИХ КАДРОВА 

2.1 Допринос развоју науке у земљи  

Нема. 

2.2 Менторство при изради магистарских и докторских радова, руковођење 

специјалистичким радовима 

До сада је био ментор 7 докторских кандидата у Индији и Малезији. 

2.3 Педагошки рад  

До сада се кандидат бавио педагошким радом у Индији и Малезији. 

2.4 Међународна сарадња 

Кандидат тренутно учествује у реализацији H2020 ЕRACHAIRпројекта. 

2.5 Организација научних скупова 

Нема. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА НАУЧНОГ РАДА  

3.1 Руковођење научним пројектима, потпројектима и задацима 

Нема. 

3.2 Примењеност у пракси кандидатових технолошких пројеката, патената, 

иновација и других резултата 

 
1. Patent and Copyright Filed for System and Method to Calculate Impulse Response from 

VNA Data. 2014  
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2. US Patent filed for Transhorizon Wireless Communication System Using Tropospheric 

Evaporation Duct. Sept 2019  

3.3 Руковођење научним и стручним друштвима 

Нема. 

3.4 Значајне активности у комисијама и телима Министарства наукe и телима 

других министарстава везаних за научну делатност 

Нема. 

3.5 Руковођење научним институцијама 

Нема. 

4. КВАЛИТЕТ НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА 

У току  научно-истраживачкограда, др VarunJeotiбавио се истраживањем акустичних 

таласа, њиховим својствима и простирањем у различитим срединама. Објавио је велики 

број радова на ту тему. 

Докторска дисертацијаА.5.1. Ciljoveteze je, pre svega, da 

analizirairazumerasipanjepovršinskihakustičnihtalasanapravougaonomžlebuisvojstvatalasapobuđ

enihiznjega.Problem rasipanjaovihtalasarešen je 

korišćenjemrežimaparalelnogtalasovodaakustičneploče.Polovinaprostorasmatra se 

graničnimslučajemtakvepločekada se debljinapribližavabeskonačnostiivrši se 

detaljnaanalizakako bi se verifikovalipodaci o rasejanjuraspoloživinaidealizovanompoluprostoru . 

Korišćenjerežimaparalelnogakustičnogpločastogtalasovodatakođeomogućavaproširenjenaanalizu

uređajatankihpločakaoštosuravniplanаrnitalasniuređaji. 

 

Приказ и оцена радова објављених у међународним часописима (међународна 

рецензија) и у националним часописима (национална рецензија) 

Рад А.1.1.Sprovedenojesimulaciono istraživanje metode konačnih elemenata (FEM), čiji je 

cilj bio ispitivanje osetljivosti načina talasa Sezava u višeslojnom površinskom akustičnom 

talasu AlN/SiO2/Si na niske koncentracije isparljivih organskih jedinjenja (VOC), tj. 

trihlorometan, trihloretilen, ugljen tetrahlorid i tetrahloroeten. U tu svrhu uzima se u obzir metal-

oksidna poluprovodnička (CMOS) kompatibilna AlN/SiO2/Si višeslojna rezonatorska struktura. 

Рад А.1.2.Kanali za isparavanje (ED), koji su uzrokovani brzim smanjenjem indeksa 

prelamanja donjeg sloja atmosfere, zarobljavaju radio talase između sloja kanala za isparavanje i 

morske površine. Iako su širenje signala i procena refrakcije u kanalima za isparavanje dobro 

proučeni, karakteristike bledenja ED moraju biti tačno utvrđene kako bi se pomoglo u 

određivanju margine bleđenja koja je potrebna za pouzdanu vezu bežične komunikacije. U ovom 

radu, na osnovu procenta pojave kanala za isparavanje, koji su izmereni i zabeleženi u literaturi, 
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izračunava se statistička raspodela gubitka puta u Južnokineskom moru za različite udaljenosti. 

Ove raspodele gubitaka puta zavise od vremena i variraju u vremenu i definišu nekoliko sporih 

karakteristika koje blede tokom vremena. 

Рад А.1.3.Postoje mnoge tehnologije automatske identifikacije (Auto-ID), kao što su bar 

kodovi, magnetne trake, optičko prepoznavanje znakova (OCR) i sigurnosne oznake za 

elektronski nadzor članaka (EAS). Međutim, suočavaju se sa različitim ograničenjima, kao što su 

brzina skeniranja imitiranih objekata, potreba za funkcijom Line-of-Viev (LOS), opseg 

ispitivanja u velikom tržnom centru i loša tačnost u složenim okruženjima. Shodno tome, 

istraživanja su poslednjih godina brzo išla u pravcu razvoju snažnih mehanizama za 

identifikaciju ili praćenje . Tehnologija radio-frekvencijske identifikacije (RFID) koja koristi 

čitače i RFID-a, bilo pasivne, polu-pasivne ili aktivne prirode, smatrala se perspektivnim 

kandidatom. IC oznake na bazi silicijuma su prilično popularne. Međutim, neke alternativne 

RFID tehnologije takođe su u porastu.Umesto toga, ovaj članak daje uporedno istraživanje 

oznaka zasnovanih na silikonu na bazi IC i SAV, što je privuklo veliku pažnju kako iz 

akademske zajednice, tako i iz industrije. Temeljne karakteristike, principi, prednosti i 

ograničenja takvih oznaka detaljno se raspravljaju , a razrađuju se relevantni istraživački radovi 

praćeni učestalošću rada i drugim parametrima. 

Рад А.2.4.Bežični sistemi za nadzor sa senzorima za pasivni površinski akustični talas (SAV) 

nude nove i izvanredne perspektive za daljinsko nadgledanje i kontrolu u surovim okruženjima. 

U ovom radu se daje pregled principa rada takvih pasivnih senzora i njihovog najsavremenijeg 

ponašanja. Sva glavna polja SAV senzora zahtevaju rad u dužem opsegu očitavanja, što je 

trenutno ograničenje, što ometa masovnu primenu ovih pasivnih uređaja. 

Рад А.2.5.U ovom radu simuliran je i analiziran CMOS kompatibilni uređaj za površinski 

akustični talas (SAV) na SiO2 / AlN / SiO2 / Si. Rezultati simulacije takođe su korišćeni za 

karakterizaciju tipičnog proizvedenog uređaja . Fazna brzina , koeficijent sprege i koeficijent 

frekvencije emperature (TCF) površinskih akustičnih talasa u predloženoj strukturi istraženi su 

pomoću simulacije konačnih ele menata (FE). Rezultati simulacije pokazuju da se istovremeno 

mogu dobiti velika brzina i veliki efektivni faktor sprezanja. 

Рад А.2.6.Ovaj članak predstavlja Zadoff-Chu matricnu transformaciju (ZCMT) zasnovanu 

na predkodiranju na bazi sistema sa ortogonalnim frekvencijskim multipleksom(OFDM) da bi se 

minimalizovao visok odnos vršne i prosečne snage (PAPR). U predloženom sistemu , ZCMT 

jezgro se primenjuje na sazvežđe simbola koji ne samo da smanjuju PAPR već i poboljšavaju 

performanse verovatnoće bitske greške(BER). ZCMT unapred kodirani OFDM signali 

omogućavaju radiofrekventnom pojač avaču velike snage (HPA) da radi blizu nivoa zasićenosti , 

čime semaksimizira efikasnost napajanja. 
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Приказ и оцена радова публикованих и саопштених на међународним скуповима 

(међународна рецензија) и домаћим скуповима (национална )рецензија 

Рад А.4.1.Ovde se predlaže šema EKG kompresije koja se zasniva na Vavelet Footprint 

predstavljanju EKG signala u kombinaciji sa izvesnom predobradom signala, linearnom 

kvantizacijom i Huffmanovim kodiranjem. Eksperimenti sprovedeni na odabranim zapisima baze 

podataka MIT-BIH Arrithmia pokazuju da su odnosi kompresije od oko 10Ks dostižni sa 

prosečnim PRD od 0,8450%.  

Рад А.4.2.Ova studija predstavlja izvodljivost radio -veza izvan horizonta pomoću kanala za 

isparavanje nad morem u blizini malezijskih obala. Vrednost optimalne frekvencije , proračun 

veze i analiza opsega proučavaju se uz pomoć Advance Refractive Effective Predict ion System 

(AREPS). Rezultati daju dobar pokazatelj da se upotrebom gotove radio opreme sa nekoliko 

metara visine antene može postići pouzdan i isplativ sistem pomorske komunikacije. 

Рад А.4.3.Ovaj rad predstavlja studiju o integraciji PZT tankog filma na SiO2 / Si podlogu, 

koja nudi veliki potencijal u visokofrekventnim aplikacijama. Izvršena je simulaciona analiza 

metode konačnih elemenata (FEM) predloženog uređaja višeslojnih površinskih akustičnih talasa 

PZT / SiO2 / Si, a proučavaju se dva načina širenja, tj. Raileigh-ov i Sezava-in mod. Predložena 

struktura je optimizovana debljinama slojeva PZT (tPZT) i SiO2 (tSiO2). 

 

4.1 Утицајност кандидатових научних радова 

Укупан број цитата публикованих радова пронађених путем сервиса Scopus је 759 

док је h-indexкандидата 13.  

4.2. Параметри квалитета часописа и позитивна цитираност кандидатових радова 

Укључујући докторску дисертацију, библиографија др VarunJeotiкоја је приказана у 

овом извештају обухвата укупно 9 научних радова и докторску дисертацију, од чега је 6  

радова публиковано у часписима са SCI листе и 3 радана међународним скуповима. 

Кандидат је објавио 3 рада у часописима категорије М21 односно у врхунским 

међународним часописима, а 3 рада су објављена у часописима категорије М22, односно 

истакнтуим међународним часописима. Укупан индекс компетентности кандидата је48. 

Укупан h-фактор кандидата је 13. 

4.3 Ефективни број радова и број радова нормиран на основу броја коаутора  

 

Од 9 публикованих рада који су приказани у овом извештају, 4 рада имају по 2 аутора, 

1 рад има4 аутора, 2 рада имају по 5 аутoра, 2 рада имају 6 аутора, па су ови радови са 

пуном тежином. 

С тим у вези, укупан ефективни (нормирни) индекс компетентности кандидата је 48.  
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број радова укупан број 

аутора у раду 

категорија публикације 

4 2 2 рада М22, 2 рада М33 

1 4 1 рад М33 

2 5 2 рада М21 

2 6 1 рад М21, 1 рад М22 

4.4 Степен самосталности у научноистраживачком раду и улога у реализацији 

радова у научним центрима у земљи и иностранству 

Кандидат је демонстрирао висок степен самосталности и иницијативе у досадашњем 

научноистраживачком раду. Такође, кандидат је дао кључан и доминантан допринос 

осмишљавању и реализацији истраживања представљених у овим радовима. 

4.5 Значај радова 

Број цитата публикованих радова пронађених путем сервиса Scopus је 759 док је h-

indexкандидата 13. 

4.6 Допринос кандидата реализацији коауторских радова 

 

Од 9 публикованих радова који су приказани у извештају, кандидат је коаутор на 9 

радова. С обзиром на мултидисциплинарност предмета истраживања, коауторски радови 

су резултат тимског рада и сарадње кандидата са истраживачима других 

научноистраживачких институција. 

4. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА 

 

У складу са Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном 

исказивању научноистраживачких разултата истраживача, минимални квантитативни 

захтеви за стицање научног звања Научни сарадник за техничко‒технолошке науке су: 

 

Диференцијални услов 

од првог избора у претходно звање до избора у звање  
неопходно остварено 

 

Научни 

сарадник 

укупно 16 48 

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M51≥ 9 42 

M21+M22+M23+M24≥ 4 39 
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Др VarunJeoti испуњава горе наведене услове, с обзиром да је до сада публиковао 6 

радова у међународним часописима са SCI листе:3 радау часописукатегорије М21, 3 рада 

у часописимакатегорије М23.Ово далеко превазилази минималне захтеве за избор у звање 

научног сарадника. Поред тога, кандидат је публиковао 3 рада саопштених на 

међународним М33. Кандидат је до сада остварио укупну научну продукцију у вредности 

од 48бодова, а по Правилнику је захтевано минимално 16. Важно је истаћи да је кандидат 

остварио M21+M22+M23=39 од тражена 4 бода. 

 

Кандидат тренутно учествује у реализацији 1 научно-истраживачког пројекта 

финансираног од стране Европске комисије, H2020 пројекат. 

 

 

врста резултата број радова вредност резултата број бодова 

М21 3 8 24 

М22 3 5 15 

М33 3 1 3 

М71 1 6 6 

УКУПНО 48 
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МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ 

У складу са горе наведеним, чланови Комисије су констатовали да кандидат др 

VarunJeotiпоседује све научне квалитете и испуњава све услове за избор у звање научног 

сарадника. Има 6 научних радова категорије М20, има индекс цитираности 759 и h-

indexкандидата је 13. Укупни индекс компетенције је 48. 

На основу постигнутих резултата током десетогодишњег научноистраживачког 

рада,чланови Комисије са задовољством предлажу да се др VarunJeoti изабере у научно 

звање научни сарадникзаужунаучнуобластЕлектроникана период од пет година. 

 

У Новом Саду,  

3.децембар2020. године. 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 
 

Председник: 

__________________________________________ 

Др Горан Стојановић, редовни професор,  

Факултет техничких наука, Нови Сад 

(уно: Електроника) 
 

Члан: 

__________________________________________ 

Др Мирјана Дамњановић,редовни професор, 

Факултет техничких наука, Нови Сад 

(уно: Електроника) 
 

Члан: 

__________________________________________ 

Др Растислав Струхарик,редовни професор, 

Факултет техничких наука, Нови Сад 

(уно: Електроника) 
 

Члан: 

__________________________________________ 

Др Милан Радовановић, научни сарадник, 

Факултет техничких наука, Нови Сад 

(уно: Електроника) 
 

Члан: 

__________________________________________ 

Др Небојша Дончев, редовни професор 

Електронски факултет, Ниш 

(уно: Телекомуникације) 



 Прилог 5. 

 

Назив института – факултета који подноси захтев:  

Факултет техничких наука  

Универзитет у Новом Саду 

 

 

РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА 

 

I   Општи подаци о кандидату 

Име и презиме:  Варун Јеоти 

Година рођења:  1958. 

ЈМБГ:    ________________ 

 

Назив институције у којој је кандидат стално запослен: 

Факултет техничких наука 

 

Дипломирао:  Бечелор инжењер, Physics, Mathematics & Chemistry,  

 Година: 1977.   

Факултет:  Gorakhpur University, Gorakhpur, India  

                                     

 

Магистрирао:          Мастер инжењер: Physics (specialization: Electronics and 

Radio Physics),                

Година:                     1980.            

Факултет:                  Benaras Hindu University, Varanasi, India 

 

Докторирао:  Доктор наука – електротехнике и рачунарства; 

Electrical Engineering and Instrument Design and 

Development Center  

Година:           1992. 

Факултет:           Indian Institute of Technology (IIT) Delhi, India 

 

Постојеће научно звање:    

Нема 

Научно звање које се тражи:   

Научни сарадник 

Област науке у којој се тражи звање:  

Техничко–технолошке науке 

Грана науке у којој се тражи звање:  

Електротехника 
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Научна дисциплина у којој се тражи звање:  

Електроника 

Назив научног матичног одбора којем се захтев упућује: 

МНО за електронику, телекомуникације и информационе технологије 

 

II  Датум избора-реизбора у научно звање: 

 Научни сарадник:   (нема) 

 Виши научни сарадник:  (нема) 

 

III  Научно-истраживачки резултати (прилог 1 и 2 правилника): 

 

1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и 

картографске публикације међународног значаја (уз доношење на увид) (М10): 

 број вредност укупно 

М11 =    

М12 =    

М13 =    

М14 =    

М15 =    

М16 =    

М17 =    

М18 =    

 

2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М20): 

 број вредност укупно 

М21 = 3 8 24 

М22 = 3 5 15 

М23 =    

М24 =    

М25 =    

М26 =    

М27 =    

М28 =    

 

3. Зборници са међународних научних скупова (М30): 

 број Вредност укупно 

М31 =    

М32 =    

М33 = 3 3 3 

М34 =    

М35 =    

М36 =    
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4. Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и 

картографске публикације националног значаја; научни преводи и 

критичка издања грађе, библиографске публикације (М40): 

 број Вредност укупно 

М41 =    

М42 =    

М43 =    

М44 =    

М45 =    

М46 =    

М47 =    

М48 =    

М49 =    

 

5. Часописи националног значаја (М50): 

 број Вредност укупно 

М51 =    

М52 =    

М53 =    

М54 =    

М55 =    

М56 =    

 

6. Зборници скупова националног значаја (М60): 

 број Вредност укупно 

М61 =    

М62 =    

М63 =    

М64 =    

М65 =    

М66 =    

 

7. Магистарске и докторске тезе (М70): 

 број Вредност укупно 

М71 = 1 6 6 

М72 =    

 

8. Техничка и развојна решења (М80) 

 број Вредност укупно 

М81 =    

М82 =    



 4 

М83 =    

М84 =    

М85 =    

М86 =    

 

9. Патенти, ауторске изложбе, тестови (М90): 

 број Вредност укупно 

М91 =    

М92 =    

М93 =    

 

IV  Квалитативна оцена научног доприноса (прилог 1 правилника): 

 

1. Показатељи успеха у научном раду: 

(Награде и признања за научни рад додељене од стране релевантних научних 

институција и друштава; уводна предавања на научним конференцијама и 

друга предавања по позиву; чланства у одборима међународних научних кон-

ференција; чланства у одборима научних друштава; чланства у уређивачким 

одборима часописа, уређивање монографија, рецензије научних радова и 

пројеката) 

 

1.1 Награде и признања за научни рад додељене од стране релевантних 

научних институција и друштава: 

 

 Прва награда - 1st prize for TSS 1st Malaysia Engineering Design 

Challenge 2005, held in June 2005 for the entry ‘Wavelet Footprint 

Compression and Denoising of ECG Signals’ by Ho Tatt Wei.  

 Трећа награда - 3rd prize for TSS 2nd Malaysia Engineering Design 

Challenge 2007, held in June 2007 for the entry ‘WiMAX Transceiver’ by 

Ang Ken Li  

  

1.2 Уводна предавања на научним конференцијама и друга предавања по 

позиву: 

Нема. 

 

1.3 Чланства у одборима међународних научних конференција и одборима 

научних друштава: 

Нема. 

 

1.4 Чланства у уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, 

рецензије научних радова и пројеката: 

Нема. 
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2. Ангажованост у развоју услова за научни рад, образовању и формирању 

научних кадрова: 

(Допринос развоју науке у земљи; менторство при изради мастер, магистар-

ских и докторских радова, руковођење специјалистичким радовима; педаго-

шки рад; међународна сарадња; организација научних скупова) 

 

2.1 Допринос развоју науке у земљи: 

Нема. 

 

2.2 Менторство при изради мастер, магистарских и докторских радова, 

руковођење специјалистичким радовима: 

До сада је био ментор 7 докторских кандидата у Индији и Малезији. 

 

2.3 Педагошки рад: 

До сада се кандидат бавио педагошким радом у Индији и Малезији. 

 

2.4 Међународна сарадња: 

 

Кандидат тренутно учествује у реализацији H2020 ЕRA CHAIR пројекта. 

 

2.5 Организација научних скупова: 

Нема. 

 

3. Организација научног рада: 

(Руковођење пројектима, потпројектима и задацима; технолошки пројекти, 

патенти, иновације и резултати примењени у пракси; руковођење научним и 

стручним друштвима; значајне активности у комисијама и телима 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и телима других 

министарстава везаних за научну делатност; руковођење научним 

институтцијама) 

 

3.1 Руковођење научним пројектима, потпројектима и задацима: 

Нема. 

 

3.2 Примењеност у пракси кандидатових технолошких пројеката, патената, 

иновација и других резултата: 

Нема. 

 

3.3 Руковођење научним и стручним друштвима: 

Нема. 
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3.4 Значајне активности у комисијама и телима Министарства науке и 

телима других министарстава везаних за научну делатност: 

Нема. 

 

3.5 Руковођење научним институцијама: 

Нема. 

 

4. Квалитет научних резултата: 

(Утицајност;  параметри квалитета часописа и позитивна цитираност кандида-

тових радова; ефективни број радова и број радова нормиран на основу броја 

коаутора; степен самосталности и степен учешћа у реализацији радова у 

научним центрима у земљи и иностранству; допринос кандидата реализацији 

коауторских радова; значај радова) 

 

4.1 Утицајност кандидатових научних радова: 

Укупан број цитата публикованих радова пронађених путем сервиса 

Scopus је 759 док је h-index кандидата 13.  

 

4.2 Параметри квалитета часописа и позитивна цитираност кандидатових 

радова: 

Укључујући докторску дисертацију, библиографија др Varun Jeoti која је 

приказана у овом извештају обухвата укупно 9 научних радова и 

докторску дисертацију, од чега је 6  радова публиковано у часписима са 

SCI листе и 3 рада на међународним скуповима. Кандидат је објавио 3 

рада у часописима категорије М21 односно у врхунским међународним 

часописима, а 3 рада су објављена у часописима категорије М22, односно 

истакнтуим међународним часописима. Укупан индекс компетентности 

кандидата је 48. Укупан h-фактор кандидата је 13. 

 

4.3 Ефективни број радова и број радова нормиран на основу броја коаутора: 

Од 9 публикованих рада који су приказани у овом извештају, 4 рада имају 

по 2 аутора, 1 рад има 4 аутора, 2 рада имају по 5 аутoра, 2 рада имају 6 

аутора, па су ови радови са пуном тежином. С тим у вези, укупан 

ефективни (нормирни) индекс компетентности кандидата је 48. 

 

4.4 Степен самосталности и степен учешћа у реализацији радова у научним 

центрима у земљи и иностранству: 

Кандидат је демонстрирао висок степен самосталности и иницијативе у 

досадашњем научноистраживачком раду. Такође, кандидат је дао кључан 
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и доминантан допринос осмишљавању и реализацији истраживања 

представљених у овим радовима. 

 

4.5 Значај радова: 

Број цитата публикованих радова пронађених путем сервиса Scopus је 759 

док је h-index кандидата 13. 

 

4.6 Допринос кандидата реализацији коауторских радова: 

Од 9 публикованих радова који су приказани у извештају, кандидат је 

коаутор на 9 радова. С обзиром на мултидисциплинарност предмета 

истраживања, коауторски радови су резултат тимског рада и сарадње 

кандидата са истраживачима других 

 

V    Оцена комисије о научном доприносу кандидата са образложењем: 

 

На основу анализе поднетог материјала и личног увида у рад кандидата др Варуна 

Јеотија, Комисија закључује да кандидат испуњава све формалне услове за избор у 

научно звање научни сарадник: има научни назив доктора наука и објављене и 

рецензиране научноистраживачке резултате. 

У складу са горе наведеним, чланови Комисије су констатовали да кандидат др 

Varun Jeoti поседује све научне квалитете и испуњава све услове за избор у звање 

научног сарадника. Има 6 научних радова категорије М20, има индекс цитираности 

759 и h-index кандидата је 13. Укупни индекс компетенције је 48. 

Узимајући у обзир све наведене квалитете кандидата, Комисија сматра да је 

кандидат својим досадашњим научним радом доказао да је оспособљен за 

самосталан научноистраживачки рад и предлаже да се др Варун Јеоти изабере у 

научно звање научни сарадник за ужу научну област Електроника на период од 

пет година. 

 

У Новом Саду,  

12.  децембар 2020. године. 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

__________________________________________ 

Др Горан Стојановић, редовни професор 

Факултет техничких наука,  

Универзитет у Новом Саду 
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МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ ЗАХТЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ 

ПОЈЕДИНАЧНИХ НАУЧНИХ ЗВАЊА 

 

 

За техничко-технолошке и биотехничке науке 

 

Диференцијални услов- 

Од првог избора у претходно звање до 

избора у звање.......... 

потребно је да кандидат има најмање ХХ поена, 

који треба да припадају следећим категоријама: 

 

 Неопходно 

XX= 
Остварено 

Научни сарадник Укупно 16 48 

М10+М20+М31+М32+М33 
М41+М42+М51 ≥ 9 9 

М21+М22+М23+М24 ≥ 4 39 

   

Виши научни сарадник Укупно 48  

М10+М20+М31+М32+М33 

М41+М42+М51+М80+М90 ≥ 

 

38 
 

 

М21+М22+М23+М24+М31+М32 ≥ 

 

15 
 

   

Научни саветник Укупно 70  
М10+М20+М31+М32+М33 

М41+М42+М51+М80+М90 ≥ 54  

М21+М22+М23+М24+М31+М32≥ 26  

   

 

За избор у научног саветника је потребно да је публикован један рад категорија М41-

45 М51-52 на српском језику или језицима националних мањина. 

 

 


