
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 у Новом Саду 

Датум именовања комисије:  24. 12. 2020. 

Састав комисије:  

1. др Платон Совиљ ванредни 

професор 

Електрична мерења, метрологија 

и биомедицина 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука у Новом Саду председник 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

2. др Драган Денић редовни 

професор 

Метрологија и мерна техника 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Електронски факултет, Ниш члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

3. др Татјана Грбић редовни 

професор 

Теоријска и примењена 

математика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука у Новом Саду члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

4. др Славица Медић ванредни 

професор 

Теоријска и примењена 

математика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука у Новом Саду члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

5. др Марјан Урекар доцент Електрична мерења, метрологија 

и биомедицина 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука у Новом Саду члан 

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

 
1. Име, име једног родитеља, презиме:  Ђорђе Драган Новаковић 

2. Датум рођења:   26.10.1993. Место и држава рођења: Лозница, Србија  

 

II.1 основне студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет: Универзитет у Новом Саду   

факултет: Факултет техничких наука 

студијски програм: Енергетика, електроника и телекомуникације 

звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 

 

II.2 мастер или магистарске студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет: Универзитет у Новом Саду 

факултет: Факултет техничких наука 

студијски програм: Енергетика, електроника и телекомуникације 

звање: Дипломирани инжењер -мастер електротехнике и рачунарства 

научна област: Електрична мерења и метрологија 

наслов завршног рада: IOT мерно-информациони систем заснован на Hexiwear платформи у     

окружењу  паметне куће 

 

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: 

 

  

2012. 2016. 9.18 

2016. 

  

2017. 10.00 

2017. 

120 10.00 
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II.4 приказ научних и стручних радова  

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

1. 

Novaković Đ., Pejić D., Grbić T., Pejić M., Sovilj P., Medić S.: A method for 

generating a sample of two uniformly distributed random variables with 

prescribed coefficient of correlation, IEEE Transactions on Instrumentation 

and Measurement, 2021. Vol. 70, pp 1-10, ISSN 0018-9456 

М21 

кратак опис садржине:  

У раду је дат прeдлoг нове методе зa генерисање случајних променљивих са предефинисаним 

коефицијентом корелације. Предложено је генерисање геометријским трансформацијама, 

како би се убрзао процес генерисања. Предложена метода је упоређена са постојећом 

методом по брзини извршавања као и по одступању задатог и предефинисаног степена 

корелације. Подаци су евалуирани поређењем резултата добијеним GUM и Монте Карло 

методом, на експерименталном примеру одређивања вредности отпорничког делитеља. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ        ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. 

бр. 

аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

2. 

Pejić D., Novaković Đ., Sovilj P., Gazivoda N., Mitrović Z. Župunski Lj.: 

Merna nesigurnost po GUM i MCM, jedan interesantan primer, 2. Kongres 

metrologa – merni sistemi 2018, Novi Sad: FTN Novi Sad, 22-27. Novembar, 

2018., pp. 10-14, ISBN 978-86-6022-122-5 

М63 

кратак опис садржине:  

У раду је дат приказ одређивања мерне несигурности на два начина: на основу Упутства за 

изражавање мерне несигурности (Guide to the expression of uncertainty in measurement – GUM) 

и применом Монте Kарло методе (MCM). Први поступак је аналитички, док је други 

нумерички - симулациони. Посматран је случај одређивања реактивне снаге на основу 

мерења напона, струје и активне снаге. Посебна пажња је посвећена ситуацији када је 

фактор снаге приближно једнак јединици, пошто се тада добија значајно неслагање мерне 

несигурности одређене на два начина. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ        ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. 

бр. 

аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

3. 

Novaković Đ.,  Pejić D., Mirković S., Urekar M., Bulat M.: Evaluacija funkcije 

gustine raspodele generatora pseudoslučajnog napona, 62. ETRAN - 

Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i 

nuklearnu tehniku, Str. 285-288, ISBN 978-86-7466-752-1, Palić, 2018 

М63 

кратак опис садржине: 

У овом раду приказан је систем за евалуацију генератора псеудослучајног напона, како би се 

побољшала SAADK 2G метода мерења помоћу два генератора шума. Побољшање се огледа 

у одређивању функција густине вероватноће и функције расподеле вероватноће. У раду jе 

описан начин изведбе, као и принцип функционисања уређаја за евалуацију функције густине 

вероватноће. На крају рада дато је поређење развијених генератора са псеудослучајним 

генератором бројева на рачунару. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

 

 

file:///C:/Users/Nemanja/AppData/Local/Microsoft/Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temp/prikaz%20radova.doc
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Р. 

бр. 

аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

4. 

Novaković Đ., Pejić D., Grbić T., Mirković S., Subotin (Bulat) M., Gazivoda 

N.: Jednostavan i efikasan način za generisanje dva ansambla slučajnih brojeva 

uniformne raspodele sa definisanim koeficijentom korelacije, 63. ETRAN - 

Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i 

nuklearnu tehniku, Srebrno jezero, 3-5. Jun, 2019, pp. 538-542, ISBN 978-86-

7466-785-9  

М63 

кратак опис садржине:  

У  раду  је  дат  приказ  једноставне  и  ефикасне методе   за   генерисање   два   ансамбла   

случајних   бројева униформне   расподеле   са   задатом   вредношћу   коефицијента 

корелације. Потреба за оптимизацијом овог проблема се јавља у оквиру  примене  Монте  

Карло  методе за  одређивање  мерне несигурности,   у   ситуацијама   када   су   утицајне   

величине међусобно   корелисане. С обзиром    на    врло    велики    број понављања  која  се  

захтевају  ради  што  боље  оцене  мерне несигурности  применом  Монте  Карло  методе,  

јасно  је  да свака   оптимизација  доприноси  уштеди  рачунарских  ресурса  и смањењу 

трајања симулација. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ        ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. 

бр. 

аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

5. 

Novaković Đ., Sovilj P., Petrović N., Milovanović M., Makal J., Walendziuk 

W.: Measurement of Event-Related Brain Potentials (ERP) Amplitude and 

Latency Based on Digital Stochastic Measurement over Interval, Elektronika 

Ir Elektrotechnika, 2020, Vol. 26, No 2, pp. 59-68, ISSN 1392-1215 

М23 

кратак опис садржине:  

У рaду je прикaзaна метода за мерење амплитуде и латенције евоцираних потенцијала 

базиране на дигиталној стохастичкој методи мерења на интервалу (DSMI). Уочено је да 

грешке одређивања амплитуде се повећавају смањењем времена егзаминације, док грешке 

одређивања латенције евоцираних потенцијала остају релативно мали. Описани систем је 

користан у практичним апликацијама када је латенција најинтересантнији параметар.     

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ         ДЕЛИМИЧНО 
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III ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА 

 

III.1 услови дефинисани за кандидата студијским програмом: 
За успешан завршетак докторских студија потребно је сакупити 180 ЕСПБ бодова. Бодови се 

скупљају кроз следеће активности: полагање испита из обавезних и изборних предмета, полагање 

квалификационог испита, истраживачки рад и израду докторске дисертације. Додатно, кандидат 

је обавезан да објави најмање један рад у часопису који се налази на SCI листи. 

 

III.2 Да ли кандидат испуњава услове?    ДА   НЕ 

Образложење: Кандидат је успешно испунио обавезе предвиђене планом и програмом 

докторских студија студијског програма Енергетика, електроника и телекомуникације. Положио 

је, како испите из обавезних и изборних предмета, тако и квалификациони испит и на тај начин 

је стекао 120 ЕСБП бодова. Преосталих 60 ЕСПБ бодова стиче се одбраном докторске 

дисертације.  

Кандидату је прихваћен рад у новембру 2020. године, са проблематиком уско везаном за тему 

докторске дисертације, у часопису са SCI листе са датумом објаве јануар 2021. године. Поред 

тога, кандидат има већи број публикација на домаћим конференцијама, чија је тематика такође 

уско везана за тему докторске дисертације. 

На основу изнетих података, комисија је мишљења да кандидат испуњава услове за израду 

докторске дисертације. 

 

IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  

 

IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 

 

Драган Пејић, рођен 15.09.1968. године у Трнову, општина Мркоњић Град, СФРЈ, од 

01.09.1995. године ради на ФТН-у у Новом Саду, Департман за енергетику, електронику 

и телекомуникације, на Катедри за електрична мерења, ужа научна област Електрична 

мерења, метрологија и биомедицина. Магистрирао је 1997. године на тему „Вишеканално 

мерење фактора изобличења“. Докторску дисертацију на тему „Стохастичко мерење 

електричне снаге и енергије“ одбранио је маја 2010. године на ФТН-у у Новом Саду. 

 

Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

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

1. 

Novaković Đ., Pejić D., Grbić T., Pejić M., Sovilj P., Medić S.: A method for 

generating a sample of two uniformly distributed random variables with 

prescribed coefficient of correlation, IEEE Transactions on Instrumentation 

and Measurement, 2021. Vol. 70, pp 1-10, ISSN 0018-9456 

М21 

2. 

Vujičić V., Ličina B., Pejić D., Sovilj P., Radonjić A.:  Stochastic measurement 

of wind power using a two-bit A/D converter, Measurement, 2020, Vol. 152, 

ISSN 0263-2241 

М21 

3. 

Pejić D., Gazivoda Nemanja, Licina Boris, Urekar Marjan, Sovilj Platon, 

Vujicic Bojan, A Proposal of a Novel Method for Generating Discrete Analog 

Uniform Noise, Advances in electrical and computer engineering, (2018), vol. 

18 br. 3, str. 61-66 

М23 

4. 

Pejić D.,, Naumovic-Vukovic Dragana, Vujicic Bojan, Radonjic Aleksandar, 

Sovilj Platon, Vujicic Vladimir, Stochastic digital DFT processor and its 

application to measurement of reactive power and energy, MEASUREMENT, 

(2018), vol. 124 , str. 494-504 

М21 

5. 
Beljic Zeljko, Vujicic Vladimir,  Pejić D.,  Sokola Matija, Mitrovic Zoran, 

Sovilj Platon, Grid Fundamental Harmonic Measurement in Presence of 
М23 

http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Pejic%20Dragan
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Pejic%20Dragan
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Licina%20Boris
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Urekar%20Marjan
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Sovilj%20Platon%20M
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Sovilj%20Platon%20M
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Vujicic%20Bojan
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Pejic%20Dragan
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Naumovic-Vukovic%20Dragana
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Naumovic-Vukovic%20Dragana
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Radonjic%20Aleksandar
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Sovilj%20Platon%20M
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Sovilj%20Platon%20M
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Beljic%20Zeljko%20V
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Vujicic%20Vladimir%20V
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Vujicic%20Vladimir%20V
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Sokola%20Matija%20A
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Sokola%20Matija%20A
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Sovilj%20Platon%20M
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Gaussian Frequency Deviation Using 2-Bit Flash A/D Converter, Tehnicki 

vjesnik – technical gazette, (2017), vol. 24 br. 2, str. 481-488 

6. 

Urekar Marjan,  Pejić D.,  Vujicic Vladimir, Avramov-Zamurovic Svetlana, 

Accuracy improvement of the stochastic digital electrical energy meter, 

Measurement, (2017), vol. 98 , str. 139-150 

М21 

7. 

Sovilj Platon, Milovanovic Milan,  Pejić D.,  Urekar Marjan, Mitrovic Zoran, 

Influence of Wilbraham-Gibbs Phenomenon on Digital Stochastic 

Measurement of EEG Signal Over an Interval, Measurement science review, 

(2014), vol. 14 br. 5, str. 270-278 

М21 

 

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

За докторске студије на Факултету техничких наука неопходно је да ментор има најмање пет 

публикованих радова у часописима са SCI листе у претходних 10 година. 

 

 

IV.2 Да ли ментор испуњава услове?     ДА   НЕ 

Образложење: 
Проф. др Драган Пејић је ванредни професор на Факултету техничких наука у Новом Саду. 

Од почетка своје професионалне каријере бави се електричним мерењима, мерним методама 

и техникама, мерним инструментима, теоријском, примењеном и законском метрологијом. 

Наставник је на више предмета из области мерне технике, на додипломским, мастер и 

докторским студијама. Аутор је и/или коаутор великог броја радова који су објављени у 

домаћим и међународним часописима или изложени на међународним или домаћим 

конференцијама. Учествовао је на више домаћих и међународних пројеката за потребе 

привредних организација. Проф. др Драган Пејић испуњава све услове за ментора докторске 

дисертације на Факултету техничких наука, укључујући и потребан број објављених радова 

у часописима са SCI листе у претходних 10 година. 

Комисија оцењује да je др Драган Пејић подобан да буде ментор дисертације. 

 

V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 

 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

Прилог одређивању мерне несигурности у случају корелисаних величина 

 

Наслов тезе је подобан?     ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.2 предмета (проблема) истраживања 

Приликом мерења две или више величина може се уочити да су оне корелисане у већој или мањој 

мери. Претпоставка да улазне величине нису корелисане приликом процене мерне несигурности 

може резултовати великим одступањем од случаја ако се претпостави да су улазне величине 

корелисане. Такође, већина инструмената у спецификацијама декларише само границе грешке, не 

и расподелу истих. У пракси се најчешће у овим случајевима узима униформна расподела. Ово 

истраживање уводи нову методу за генерисање униформних случајних променљивих са 

предефинисаним коефицијентом корелације чиме се могу ефикасно моделовати грешке 

инструмената униформном расподелом, узимајући у обзир корелацију између мерених величина.  

 

Предмет истраживања је подобан?    ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

 

http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Urekar%20Marjan
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Pejic%20Dragan
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Pejic%20Dragan
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Avramov-Zamurovic%20Svetlana
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Sovilj%20Platon%20M
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Sovilj%20Platon%20M
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Pejic%20Dragan
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Pejic%20Dragan
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Mitrovic%20Zoran%20Lj
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V.3 познавања проблематике на основу изабране литературе са списком литературе 

[1] J. JCGM et al., “Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in 

measurement,” Int. Organ. Stand. Geneva ISBN, vol. 50, p. 134, 2008.  

[2] JCGM, “Evaluation of measurement data - Supplement 1 to the guide to the expression of uncertainty 

in measurement – Propagation of distributions using a Monte Carlo method,” Organisation for 

Standardization (Geneva, Switzerland,), 2008.  

[3] D. Lee and Y. Chau, “Implementation of monte carlo method (mcm) for evaluation of measurement 

uncertainties at scl,” in 2012 Conference on Precision electromagnetic Measurements, pp. 574–575, 

IEEE, 2012.  

[4] P. da Silva Hack and C. S. ten Caten, “Measurement uncertainty: Literature review and research 

trends,” IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 61, no. 8, pp. 2116–2124, 2012.  

[5] A. Ferrero and S. Salicone, “Measurement uncertainty,” IEEE instrumentation & measurement 

magazine, vol. 9, no. 3, pp. 44–51, 2006.  

[6] L. Angrisani, R. S. L. Moriello, and M. D’Apuzzo, “New proposal for uncertainty evaluation in 

indirect measurements,” IEEE transactions on instrumentation and measurement, vol. 55, no. 4, pp. 

1059–1064, 2006.  

[7] T. H. Savits, “On integration, substitution and the probability integral transform,” Statistics & 

Probability Letters, vol. 21, no. 3, pp. 173–179, 1994.  

[8] J. E. Angus, “The probability integral transform and related results,” SIAM review, vol. 36, no. 4, 

pp. 652–654, 1994.  

[9] M. C. Cario and B. L. Nelson, “Modeling and generating random vectors with arbitrary marginal 

distributions and correlation matrix,” tech. rep., Citeseer, 1997.  

[10] T. C. Headrick and S. S. Sawilowsky, “Simulating correlated multivariate nonnormal distributions: 

Extending the fleishman power method,” Psychometrika, vol. 64, no. 1, pp. 25–35, 1999.  

[11] H. Demirtas and R. Gao, “Mixed data generation packages and related computational tools in r,” 

Communications in Statistics-Simulation and Computation, pp. 1–44, 2020.  

[12] D. E. Knuth, Art of computer programming, volume 2: Seminumerical algorithms. Addison-Wesley 

Professional, 2014.  

[13] M. Falk, “A simple approach to the generation of uniformly distributed random variables with 

prescribed correlations,” Communications in Statistics-Simulation and Computation, vol. 28, no. 3, pp. 

785–791, 1999.  

[14] H. Demirtas, “Pseudo-random number generation in r for commonly used multivariate 

distributions,” Journal of Modern Applied Statistical Methods, vol. 3, no. 2, p. 19, 2004.  

[15] D. B. Hibbert, “The measurement uncertainty of ratios which share uncertainty components in 

numerator and denominator,” Accreditation and Quality Assurance, vol. 8, no. 5, pp. 195–199, 2003.  

[16] G. J. Stein, “On calibration uncertainty estimation in ratio-metric measurements,” Measurement 

Science Review, vol. 5, no. 1, pp. 31–34, 2005.  
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[17] T. Y. Wu and S. Chua, “Evaluation of mismatch uncertainty in microwave power sensor calibration 

using monte-carlo method,” in 2009 IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, 

pp. 149–153, IEEE, 2009. 

[18] V. Ramnath, “Comparison of the GUM and Monte Carlo measurement uncertainty techniques with 

application to effective area determination in pressure standards,” International journal of metrology and 

quality engineering, vol. 1, no. 1, pp. 51–57, 2010.  

[19] M. Mihaljević, D. Markučič, B. Runje, and Z. Keran, “Measurement uncertainty evaluation of 

ultrasonic wall thickness measurement,” Measurement, vol. 137, pp. 179–188, 2019.  

[20] K. L. Chung and K. Zhong, A course in probability theory. Academic press, 2001.  

[21] S. Ghosh and S. G. Henderson, “Behavior of the NORTA method for correlated random vector 

generation as the dimension increases,” ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation 

(TOMACS), vol. 13, no. 3, pp. 276–294, 2003.  

[22] D. B. Thomas, W. Luk, P. H. Leong, and J. D. Villasenor, “Gaussian random number generators,” 

ACM Computing Surveys (CSUR), vol. 39, no. 4, p. 11, 2007.  

[23] C. De Schryver, D. Schmidt, N. Wehn, E. Korn, H. Marxen, A. Kostiuk, and R. Korn, “A hardware 

efficient random number generator for nonuniform distributions with arbitrary precision,” International 

Journal of Reconfigurable Computing, vol. 2012, p. 12, 2012.  

[24] P. Suchanek, V. Haasz, and D. Slepicka, “Adc nonlinearity correction based on inl (n) 

approximations,” in 2009 IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced 

Computing Systems: Technology and Applications, pp. 137–140, IEEE, 2009.  

[25] L. Kirkup and R. B. Frenkel, An introduction to uncertainty in measurement: using the GUM (guide 

to the expression of uncertainty in measurement). Cambridge University Press, 2006. 

 

Избор литературе је одговарајући?    ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.4 циљева истраживања 

Циљ истраживања представља реализацију нове методе за генерисање случајних променљивих 

са предефинисаним коефицијентом корелације, са нагласком на смањењу брзине извршавања 

методе, као и на смањење одступања добијеног од задатог коефицијента корелације.  За разлику 

од постојеће методе која полази од нормалних расподела и користи комплекснији модел, 

реализована метода полази од униформних расподела и користи основне аритметичке операције 

за генерисање  жељене расподеле.  
 

Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

Очекивано је да ће нова метода имати знатно краће време извршавања. Такође, ако постоји 

законитост у одступању добијеног и задатог коефицијента корелације, извршити корекцију како 

би се  редуковало одступање. Мерна несигурност ће бити одређена применом GUM-а и потом 

проверена применом Монте Карло методе уз коришћење униформних расподела генерисаних по 

стандардној и предложеној методи.  

 

Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?     

                            ДА                 НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
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V.6 план рада 

 План и програм истраживања: 

 Прва фаза: Теоријска анализа проблема уз изучавање литературе; 

 Друга фаза: Реализација нове методе за генерисање случајних променљивих са 

предефинисаним коефицијентом корелације; 

 Трећа фаза: Симулациона провера реализоване методе; 

 Четврта фаза: Упоређивање резултата добијених симулацијама са експериментом 

реализованим у метролошкој лабораторији на примеру одређивања мерне несигурности; 

 Пета фаза: Дискусија резултата добијених Монте Карло методом и поређење са 

резултатима добијених по GUM-у; 

 Шеста фаза: Закључак и предлог за даља истраживања. 

 

План рада  је одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.7 метод и узорак истраживања 

Методе које ће бити примењене:  

Анализа, синтеза, симулација и експеримент. 

Начин избора, величина и конструкција узорка:  

Величина вектора са униформном расподелом у симулационим методама ће бити одређена тако 

да након примене корекционог поступка преостала грешка може бити окарактерисана случајном.  

 

Метод и узорак су одговарајући?        ДА               НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 

Лабораторија за Метрологију Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду. 

 

Услови за експериментали рад  су одговарајући?    ДА       НЕ        ДЕЛИМИЧНО 

 

V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 

 Све статистичке обраде података добијених симулацијама као и саме симулације и 

експериментални резултати ће бити извршени у програмским језицима Python, R и C++ као и у 

„МS Excel“ програмском пакету. Експериментална евалуација добијених резултата извршиће се 

у Лабораторији за метрологију Факултета техничких наука. 

Пројекат у оквиру кога се истраживање врши је „Мерење у концепту паметне дистрибутивне 

мреже“, који се изводи на Катедри за електрична мерења ФТН, у oквиру институционалног 

финансирања ФТН од стране Министарства просвете науке и технолошког развоја.  

 

Предложене методе  су одговарајуће?     ДА       НЕ           ДЕЛИМИЧНО 
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VI ЗАКЉУЧАК 

 

кандидат је подобан         ДА                НЕ            ДЕЛИМИЧНО 

ментор је подобан         ДА                НЕ            ДЕЛИМИЧНО 

тема је подобна         ДА                НЕ            ДЕЛИМИЧНО 

 

Образложење (до 500 карактера): 

На основу позитивне оцене формулације наслова теме, предмета истраживања, 

познавања проблематике на основу изабране литературе, циљева истраживања, 

очекиваних резултата (хипотезе), плана рада, метода истраживања, места, лабораторије и 

опреме за експериментални рад, методе статистичке обраде података и осталих 

релевантних података, Комисија је једногласно донела закључак да је тема „Прилог 

одређивању мерне несигурности у случају корелисаних величина“ кандидата Ђорђа 

Новаковића подобна за израду докторске тезе. 

 

За ментора докторске тезе Комисија предлаже др Драгана Пејића, ванредног професора 

на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. 
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