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3. Др Јелена Николић Ванредни 
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II  ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

1. Име, име јeдног родитеља, презиме:   Жељана, Душан, Грбовић (рoђ. Шарић) 

2. Датум рођења:   11.11.1993.            Место и држава рођења: Нови Сад, Република Србија 

 

II.1 Основне или интегрисане студије 

 
Година уписа:    Година завршетка:     Просечна оцена током студија: 

 

Универзитет: Универзитет у Новом Саду 

Факултет:  Факултет техничких наука 

Студијски програм: Енергетика, електроника и телекомуникације 

Стечено 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 

Стечено звање: Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 

Научна област:  Електротехничко и рачунарско инжењерство 

Наслов завршног рада: Детекција класова на сликама пшенице коришћењем дубоких неуронских 

мрежа 

    

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. 9.27 

2016. 2017. 10.00 

2017. 

120 10.00 
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II.4 Приказ научних и стручних радова кандидата  

 
Р. бр. аутори, наслов рада, часопис, волумен (година) странице од-до, DOI или 

ISBN/ISSN 

категорија 

1. 

Grbović Ž., Brkić M., Panić M., Brdar S., Hogeveen E., Chauhan A.: Semantic 

Segmentation of tomato sepals on hyperspectral images using deep learning, 

European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the 

environment (EFITA), 2021 - accepted for publication 

 

M34 

Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов рада, часопис, волумен (година) странице од-до, DOI или 

ISBN/ISSN 

категорија 

2. 
Grbović Ž., Panić M., Marko O., Brdar S., Crnojević V.: Postupak za ranu 

predikciju prinosa baziran na veštačkoj inteligenciji, 2020, P-2020/1279 

 

M87 

Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов рада, часопис, волумен (година) странице од-до, DOI или 

ISBN/ISSN 

категорија 

3. 

Grbović Ž., Panić M., Marko O., Brdar S., Crnojević V.: Wheat Ear Detection in 

RGB and Thermal Images, International Conference on Machine Learning and Data 

Mining MLDM 2019, pp. 875-889, July, New York, USA, ISBN: 978-1-5108-

9516-4 

 

M33 

Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов рада, часопис, волумен (година) странице од-до, DOI или 

ISBN/ISSN 

категорија 

4. 

Brdar S., Hogeveen E., Panić M., Mensink M., Grbović Ž., Harchioui E., Chauhan 

A.: A case study on prediction of sensitivity of tomato sepals to fungal infection 

using hyperspectral imaging, 12th European Federation for Information Technology 

in Agriculture, Food and the environment, International Conference, June 2019, 

Rhodes, Greece, pp. 42-43, DOI: 10.5281/zenodo.4005770 

 

 

M34 

Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов рада, часопис, волумен (година) странице од-до, DOI или 

ISBN/ISSN 
категорија 

5. 

Grbović Ž., Oskar M., Panić M., Brdar S., Crnojević V.: Wheat ear detection in 

RGB and thermal images using deep neural networks, AI2FUTURE, Artificial 

Intelligence conference, Zagreb, Croatia, 2018 

 

M32 

Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов рада, часопис, волумен (година) странице од-до, DOI или 

ISBN/ISSN 
категорија 

6. 
Šarić (Grbović) Ž., Oskar M., Panić M., Brdar S., Crnojević V.: Wheat ear 

detection in RGB images using deep neural networks, International Plant and 
 

M34 
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Algal Phenomics Meeting, Aug 2018, Prague, Czech Republic, p. 41, DOI: 

10.5281/zenodo.4686861 

Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов рада, часопис, волумен (година) странице од-до, DOI или 

ISBN/ISSN 
категорија 

7. 

Šarić (Grbović) Ž, Oskar M, Panić M: Ear detection in wheat images using deep 

neural networks, The 11th Conference Digital Speech and Image Processing, Nov 

2017, pp. 89-92, Novi Sad, Serbia, ISBN: 978-86-7892-993-9 

 

 

M63 

Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов рада, часопис, волумен (година) странице од-до, DOI или 

ISBN/ISSN 
категорија 

8. 

Šarić (Grbović) Ž., Žunić A., Zrnić T., Knežević M., Despotović D., Delić T.: 

Improving Location-Of-Recording Classification using Electric Network 

Frequency (ENF) Analysis, 2016 IEEE 14th International Symposium on 

Intelligent Systems and Informatics (SISY), pp. 51-56, Aug 2016, Subotica, 

Serbia, ISBN: 978-1-5090-2866-5 

 

M33 

Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов рада, часопис, волумен (година) странице од-до, DOI или 

ISBN/ISSN 
категорија 

9. 

Knežević M., Zrnić A., Despotović D., Žunić A., Šarić (Grbović) Ž., Delić T.: 

Formation of a Serbian ENF Database using an Adaptive Approach to Electrical 

Network Frequency (ENF) Extraction, 3rd Int. Conf. on Electrical, Electronic and 

Computing Engineering, pp. EK11.4, IcETRAN, June 2016, Zlatibor, Serbia, 

ISBN: 978-86-7466-618-0 

 

M33 

Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ           ДЕЛИМИЧНО  
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III ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 
 

Оцена: 

III.1 формулације наслова тезе  

Семантичка сегментација дубоким неуронским мрежама са применом на сликама различитих 

модалитета у прецизној пољопривреди 

Наслов тезе је подобан?     ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

III.2 предмета (проблема) истраживања 

Основни проблем истраживања који ће се анализирати у овој тези је семантичка сегментација на 

нивоу пиксела на сликама различитих модалитета (RGB, RGB +D и хиперспектралним сликама), 

различите просторне резолуције и перспективе тј. угла аквизиције.  

Предмет истраживања докторске дисертације проистекао је из потребе за предвиђањем приноса 

пшенице и сродних култура у прецизној пољопривреди. Како би се понудило решење за овај 

проблем које би било изводиво у пракси, потребно је сагледати који начини даљинског осматрања 

могу приступачно да се користе у пракси и како се на основу њих може проценити принос за неке 

специфичне усеве. У том смислу у оквиру ове дисертације биће сагледано више различитих 

модалитета слика: RGB слике начињене професионалном камером и мобилним телефоном, RGB 

слике са додатном компонентом дубине (RGB+D) и хиперспектралне слике. На овим сликама 

потребно је издвојити регионе од интереса који одговарају биомаси на основу које ће се вршити 

предвиђање приноса. Семантичка сегментација слика на нивоу пиксела треба да обезбеди 

издвајање класја на сликама пшенице, као дела биљке релевантног за процену приноса. На тај 

начин дефинишу се два важна сегмента ове дисертације: семантичка сегментација на нивоу 

пиксела слике усева и накнадна процена приноса.  

У циљу сегментације класја на сликама усева планира се евалуација конвенционалних алгоритама 

за сегментацију слике као и развијених архитектура дубоких неуронских мрежа намењених 

решавању проблема сегментације. Важан предуслов представља расположивост велике количине 

анотираних података који треба да обезбеде стабилне перформансе ових решења на новим, 

невиђеним узорцима. У домену пољопривреде, обим расположивих анотираних података још увек 

је скроман, што отежава примену предложених архитектура и намеће потребу за коришћењем 

трансфера учења или дефинисањем нових мање сложених архитектура. Из ових разлога 

истраживање у оквиру ове дисертације биће оријентисано ка дефинисању нове архитектуре која 

би постизала задовољавајуће резултате до извесне мере независно од модалитета слике на улазу и 

перспективе сликања. За постизање овог циља и евалуацију резултата истраживачки рад 

обухватиће и креирање нових база података које ће бити пажљиво анотиране и накнадно отворене 

за приступ.  

У оквиру ове докторске дисертације принос пшенице биће процењен на основу аутоматски 

пребројаних класова из сегментоване слике пшенице, естимиране биомасе и додатних обележја 

која се добијају анализом садржаја из доступних модалитета слика. Алгоритми који ће се 

користити за процену биомасе и осталих обележја који фигуришу у коначној процени приноса 

припадају групи алгоритама обраде слике и машинског учења, помоћу којих ће се издвојити 

карактеристике од интереса. 

Предмет истраживања је подобан?    ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

III.3 познавања проблематике на основу изабране литературе са списком литературе 
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Велики напредак у области развоја софтвера, који прати и развој хардвера довео је до могућности 

широке употребе комплекснијих алгоритама машинског учења, па и дубоких неуронских мрежа 

(DNN) поготово када су у питању слике као подаци где је овај алгоритам показао одличне 

резултате у решавању проблема класификације [1-7], али све више и сегментације [8]. Конкретно, 

у области пољопривреде, примена конволуционих неуронских мрежа постаје све шира, због 

велике количине података прикупљених са различитих врста сензора, који су најчешће слике 

(сателитске, RGB, RGB+D, термалне, хиперспектралне, као и  слике добијене са камера  

беспилотних летелица – дронова) [9]. Иако је применом овог алгоритма постигнута веома висока 

прецизност сегментације, за обуку ових мрежа потребна је велика количина података, огромни 

људски ресурси у креирању референтних података, али и значајни меморијски и рачунарски 

ресурси [10, 11]. Претходно обучени модели захтевају прилагођавање скупа података, а често је 

доступна величина базе за дообучавање мреже недовољна за постизање очекиваних резултата. 

Идеја је да се специфичном архитектуром конволуционе неуронске мреже постигне велика 

прецизност сегментације региона од интереса, независно од модалитета слика, броја канала и 

перспективе тј. угла сликања [12,13].  

За сегментацију класја на сликама пшенице са циљем аутоматизације ручног пребројавања 

класова, истраживања су се базирала на класичним методама обраде слике за сегментацију, као 

што је Лапласов филтар, медијан и Габоров филтар и морфолошке операције [14-16]. У [14] се 

примењује метода рашчлањивања на главне компоненте (енгл. Principal Component Analysis) и 

метода кластеризације, док се у [17] користи фузија података и класичне методе машинског учења. 

Примена неуронских мрежа за сегментацију и пребројавање класова, као и опис базе података која 

је прикупљена у лабораторијским контролисаним условима објашњене су у [17,18] 

Будући да су неуронске мреже приступ код ког резултати у великој мери зависе од података и 

величине базе за обуку, сама аквизиција слика представља аспект који је такође потребно 

сагледати. Појава шума, сенки и неконзистентност угла аквизиције слика може у великој мери да 

утиче на резултат сегментације слика. У [16, 19] представља се база података прикупљена под 

правим углом, односно из „птичије“ перспективе аквизиције слика, док су у [14, 16, 18, 20] 

коришћене слике које су регистроване под одређеним углом. Другачији угао сликања указује на 

додатне информације које могу да  допринесу закључцима о појави болести или процени биомасе, 

што је веома значајно за квалитетну пољопривредну производњу. 
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Избор литературе је одговарајући?    ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

III.4 циљева истраживања 

 

Циљ истраживања ове докторске дисертације је предлог нове специјализоване архитектуре 

конволуционе неуронске мреже која решава проблем семантичке сегментације на нивоу пиксела 

ради издвајања региона од интереса независно од модалитета слике, количине података и 

перспективе тј. угла аквизиције слика. Резултати који се постижу употребом предложене 

архитектуре биће упоређени са конвенционалним приступима семантичкој сегментацији.  Резултат 

сегментације биће разматран и с обзиром на начин и услове аквизиције слике. Процедура за 

аквизицију слике још увек није успостављена и актуелна је тема истраживања. Циљ истраживања 

ове докторске дисертације је архитектура која је робустна на начин и перспективу прикупљања 

слика како би се постигли бољи резултати сегментације, независно од угла сликања. У ту сврху у 

оквиру истраживања биће прикупљене нове базе података које ће бити јавно доступне, како би се 

омогућило даље унапређење успостављања протокола аквизиције слика за процену приноса 

пшенице. Очекује се проширење и креирање нових база података који ће укључити слике са 

беспилотних летелица, мобилног телефона и специјалних камера које региструју и компоненту 

дубине у слици. Тренирањем модела за сегментацију региона о интереса на оваквим сликама би 

приближило модел његовој комерцијалној употреби у виду мобилне апликације за рану процену 

приноса пшенице. 

Кроз истраживање, робустност и генерализација развијене архитектуре ће бити испитана кроз 

примену на скуп података који чине хиперспектралне слике парадајза, са циљем да се валидира 

њена примена на решавање проблема семантичке сегментације на нивоу пиксела.  

 

Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

III.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

Очекивани резултат истраживања ове докторске дисертације је нова архитектура конволуционе 

неуронске мреже која ће омогућити семантичку сегментацију на нивоу пиксела за издвајање 

региона од интереса, незаивисно од модалитета слике и перспективе, тј. угла аквизиције слика. 

Додатно, резултат истраживања биће и отворене базе слика пшенице начињене различитим 

модалитетима и под различитим угловима, које ће допринети успостављању оптималног 
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протокола аквизиције слика за процену приноса пшенице, како у овом истраживању, тако и за 

потребе даљег рада истраживача на сродним темама. 

Осим слика пшенице различитих модалитета, употреба нове архитектуре и валидација њене 

примене на решавање проблема семантичке сегментације на нивоу пиксела, биће тестирана и на 

хиперспектралним сликама парадајза, где су региони од интереса листови круне парадајза. Овај 

резултат користио би се у системима за дистрибуцију парадајза након убирања како би се у раној 

фази утврдио настанак гљивичних обољења и убрзао пренос плодова на ближе локације. 

 

Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?   ДА     НЕ      ДЕЛИМИЧНО 

 

III.6 плана рада (на основу фаза истраживања и оријентационог садржаја дисертације из Обрасца 1) 

На основу планираних фаза реализације ове докторске дисертације истраживање ће бити 

спроведено кроз 6 фаза: 

- У првој фази је фокус на претраживању актуелне релевантне литературе из области 

сегментације слике. Анализираће се предности и мане конвенционалних метода и метода 

базираних на вештачким неуронским мрежама. На основу донетих закључака, размотриће 

се даљи правци истраживања. 

- Друга фаза се ослања на одабир и евалуацију релевантних алгоритама на прикупљеним 

подацима, са циљем да се уоче могућности конвеционалних алгоритама, као и стандардних 

дубоких неуралних мрежа са применом трансфер учења, као и да се предложи метода која 

би била компромисно решење по питању сложености и перформанси. 

- Трећу фазу чини евалуација предложене методе за семантичку сегментацију слика на 

нивоу пиксела у смислу перформанси, ефикасности и могућности примене на више 

различитих модалитета слика.  

- У четвртој фази се пореде резултати развијених метода са постојећим алгоритмима. 

Предности и мане предложених алгоритама коментарисаће се на основу критеријума 

комплексности, конзистентности и перформанси на различитим скуповима слика. 

- У петој фази се унапређују предложене методе у погледу прецизности, али и сагледавања 

перформанси при примени различитих решења узимајући у обзир и проблеме замућености 

слике (енгл. blur) и отклањање сенки у сликама.  

- Шеста фаза се базира на предлозима за даље истраживање у погледу унапређења и 

примене алгоритма на сличне проблеме. 

Делови овог истраживања су већ завршени у оквиру националних и европских пројеката на којима 

је кандидаткиња ангажована и резултати су објављени на неколико научних скупова и 

конференција. Кандидаткиња ће се у наредном периоду фокусирати на генерисање потребних 

резултата и спровођење преосталих делова истраживања и експеримената, као и на писање радова 

и дисертације. Очекује се да предлог текста дисертације буде завршен до краја 2022. године. 

 

План рада је одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

III.7 метода и узорака истраживања 

У оквиру ове докторске дисертације анализираће се методе која се базирају на дубоким 

неуронским мрежама које се користе у проблемима семантичке сегментације на нивоу пиксела, са 

акцентом на стандардне конволуционе [1] и графовске конволуционе неуронске мреже [2, 3]. 

Развијена архитектура ће бити упоређена са аспекта перформанси са могућностима 

конвенционалних метода као и неким од најуспешнијих неуронских мрежа за семантичку 

сегментацију као што су U-Net [4], Seg-Net [5], и графовске конволуционе неуронске мрежe SCG-

Net [6] и DGCN [7]. 

Анализираће се перформансе и примена на различитим модалитетима аквизиције слике и 

различите перспективе снимања.  

Потенцијал коришћења RGB+D слика у тродимензионалном простору почев од аутономних 

возила, 3D моделовања, роботике итд. је заиста велик. Изазов је примена конволуционих 

неурнонских мрежа на овакав тип података, а графовске конволуционе неуронске мреже су се до 

сада показале као најадекватније решење [8]. Употребом оваквих 3D слика, у овом истраживању 

испитаће се робустност развијене архитектуре за сегментацију и упоредити са најуспешнијим 
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архитектурама за овакав тип података [9, 10]. Анализа RGB+D слика ће дати предлог решења за 

проблем оклузије тј. заклапања класова, који се јавља у дводимензионалним сликама и намеће се 

као један од главних изазова током сегментације и каснијег пребројавања класова на сликама 

пшенице. Осим тога, сегментација RGB+D слика допринеће унапређењу целокупног система за 

рану предикцију приноса, просторном естимацијом густине усева и биомасе.  

У току истраживања, сагледаће се и аспект доприноса високе прецизности у системима за рану 

предикцију приноса у пољопривредној произодњи. У случају слика пшенице, на основу 

сегментоване слике примениће се алгоритам обраде слике за пребројавање региона од интереса, 

који се базира на повезаним компонентама, са аспектима унапређења. За рану предикцију приноса 

пшенице користиће се обележја која су у највећој мери корелисана са приносом. Првенствено је то 

аутоматски број пребројаног класја на сегментованим сликама пшенице и естимирана биомаса. За 

естимацију биомасе користе се обележја добијена анализом значајних карактеристика слике, са 

фокусом на пикселе који припадају вегетацији и њиховом односу према укупном броју пиксела на 

слици. За рану предикцију приноса пшенице користиће се предиктивни модели, класичне методе 

машинског учења као што су случајне шуме (енгл. random forest), а њихове перформансе ће се 

проценити на основу корена средње квадратне грешке и корелације у односу на стварне податке 

прикупљене in situ са парцеле уочи жетве. 

Како би се прецизније естимирала биомаса на нивоу посматране парцеле, сагледаће се и слике са 

беспилотне летелице, тј. дрона, као и камера које детектују трећу димензију, тј. дубину RGB+D, на 

основу којих ће се утврдити прецизнија дистрибуција биомасе, густина усева, и на тај начин 

кориговати и унапредити прецизност процене приноса на нивоу парцеле. 

Базе података слика пшенице се формирају на основу поставке експеримента на терену, у 

власништву су Института БиоСенс, Универзитета у Новом Саду и на располагању су 

кандидаткињи као запосленој у тој институцији. Ради се о базама RGB и RGB+D слика пшенице, 

базе података сликане мобилним телефоном, као и слике са дрона. Осим слика, базе чине и 

анотиране припадајуће маске, као и референтни подаци о приносу и биомаси са терена. Применом 

геометријских трансформација иницијална база се проширује на више стотина слика, како би 

сегментација била што прецизнија.   

База података хиперспектралних слика парадајза је у власништву Wageningen University and 

Research, Вагенинген, Холандија и компаније Green Yard, Вадинксвен, Холандија, и доступна је 

кандидаткињи захваљујући пројекту H2020 ANTARES, кроз који Инситут БиоСенс има 

вишегодишњу сарадњу са Универзитетом из Вагенингена. База података је креирана у 

контролисаним лабораторијским условима од стране експерата и састоји се од 36 слика са 224 

спектрална канала. 
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Метод и узорак су одговарајући?        ДА               НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

 

III.8 места, лабораторије и опреме за истраживачки рад 

Део истраживања који укључује развој, имплементацију алгоритма, обуку и тестирање биће 

спроведен на Институту БиоСенс, у оквиру групе за обраду слике Центра за информационе 

технологије, како и прикупљање базе података. База података се прикупља на парцелама 

сарадника Инситута БиоСенс, као и личних контаката кандидаткиње, на којима ће бити 

валидирани резултати овог истраживања. Трансфер технологије на друге културе, као и 

проширење базе података пшенице на друге локалитете, биће спроведени у Шкотској, кроз 

пројекат H2020 DRAGON. 

Услови за истраживачки рад  су одговарајући?    ДА       НЕ        ДЕЛИМИЧНО 

 

III.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 

Колико је робустна развијена архитектура за сегментацију, тестираће се на свим прикупљеним 

базама (RGB, RGB+D, и RGB са мобилног телефона слике пшенице, хиперспектралне слике 

парадајза) на основу метрика за сегмeнтацију: Dice Score и Intersection Over Union, које 

представљају меру сличности пиксела сегментованог региона и оригиналне маске, али и 

критеријума по броју параметара који фигуришу у процесу обуке модела и броју епоха за 

достизање минимума функције цене. 

За рану предикцију приноса пшенице користиће се предиктивни модели, класичне методе 

машинског учења као што су случајне шуме (енгл. random forest), а њихове перформансе ће се 

проценити на основу корена средње квадратне грешке и корелације у односу на стварне податке 

прикупљене in situ са парцеле уочи жетве. 

  

Предложене методе  су одговарајуће?     ДА       НЕ           ДЕЛИМИЧНО 

 

 

IV ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА 

 

Услови дефинисани за кандидата студијским програмом: 
Ha ocнову чланова 65 u 100 cтав 8. 3aкона о високом образовању ("Сл. гласник РС" 6p. 88/2017 и 

27/2018-др. закон), чланова 62 и 149-156 статута Факултета техничких наука (пречишћен текст 

4.12.2015.) а у вези са чланом 1. став 2 правила докторских академских студија универзитета у 

Новом Саду (пречишћен текст од 29. 03. 2018.) као и ,,Правилника о упису, студирању на 

докторским академским студијама и стицању звања доктора наука, односно доктора уметности“ 

Факултета техничких наука, право да пријави тему докторске дисертације стиче студент који је 

положио све испите одређене студијским програмом) и који је одбранио Теоријске основе 

докторске дисертације. 

 

Образложење: 
Кандидаткиња Жељана Грбовић је успешно савладала градиво које је предвиђено планом и 

програмом за докторске студије. Положила је све испите са просечном оценом 10,00 и успешно 

одбранила Teоријске основе докторске дисертације (квалификациони испит). Кандидаткиња је 

аутор/коаутор 11 научних радова, од којих је 7 радова повезано са темом дисертације. Поред 

радова за часопис који су у припреми, кандидаткиња је аутор патентне пријаве која је у директној 

вези са темом. Кандидаткиња је активан члан домаће сцене за промоцију области вештачке 

интелигенције, а своје резултате је излагала на многим домаћим и међународним конференцијама 

који су саставни део ове докторске дисертације. Осим тога, учесник је многих научних и 

комерцијалних пројеката са индустријом, кроз које припрема и низ техничких решења. 

 Истраживања у оквиру ове докторске дисертације представљају део: 
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 АПВ пројекта под називом „Сензорске технологије за интегрални мониторинг 

пољопривредне производње“ 

 МПНТР пројекта : „Развој нових информационо-комуникационих технологија, заснованих 

на напредним математичким методама, са применом у медицини, телекомуникацијама, 

електроенергетским системима, заштити националног наслеђа и образовању (ИИИ 44006)“  

 пројекта H2020 DRAGON – “Data driven precision agriculture services and skill acquisition”  

 пројекта H2020 ANTARES – “Centre of excellence for advanced technologies in sustainable 

agriculture and food security“.  

Развој система за предикцију приноса пшенице финансиран је од стране Иновационог фонда, по 

позиву Доказ концепта, са називом „Алат за рану предикцију приноса пшенице базиран на 

вештачкој интелигенцији – AITOOL4WYP“, где је осим доказивања концепта идеје, фокус и на 

едукацији о приближавању научних истраживања и производа који проистекну из истих, крајњим 

корисницима и комерцијализацији. 

 

Да ли кандидат испуњава дефинисане услове?    ДА   НЕ 

 

 

V  ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  

 

V.1 Биографија ментора (до 500 речи): 
Др Татјана Лончар-Турукало је докторирала на Факултету техничких наука 2011. године, где је и 

запослена као ванредни професор на Катедри за телекомуникације и обраду сигнала. Наставу 

држи на основним, мастер и докторским академским студијама из области обраде сигнала, обраде 

слике и машинског учења. Аутор је и коаутор на 18 радова у међународним часописима на ИСИ 

листи штампаним у целини, као и преко 100 радова на међународним и националним 

конференцијама. Учествовала је на 4 национална пројекта Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја и руководи једним пројектом сарадње са дијаспором Фонда за науку Р. 

Србије. Учествовала је на 10 међународних пројеката, од којих су 4 тренутно у току: H2020 RIA 

INCISIVE (координатор за УНС), H2020 Twinning INCOMING (учесник) и два COST пројекта 

ML4Microbiome Net4AgeFriendly (представник Р. Србије у Управном одбору). Члан је 

организационих одбора међународних и националних конференција. Рецензент је у више 

међународних часописа из области обраде сигнала. Њена истраживања обухватају обраду и 

анализу сигнала, обраду слике, анализу хетерогених скупова података великог обима и машинско 

учење. Посебно се интересује за примене у домену медицине и биологије.  

 

V.2 Референце ментора из научне области којој припада тема докторске дисертације: 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, волумен (година) број страница од-до, DOI или 

ISBN/ISSN 

категорија 

1. 

Mijatovic G., Antonacci Y., Lončar -Turukalo T., Minati L., Faes L. An 

Information-Theoretic Framework to Measure the Dynamic Interaction between 

Neural Spike Trains, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2021 accepted 

for publication, ISSN 0018-9294 

M21 

2. 

Laura Judith Marcos Zambrano, Kanita Karaduzovic-Hadziabdic, Tatjana Lončar -

Turukalo et al.“Applications of machine learning in human microbiome studies: a 

review on feature selection, biomarker identification, disease prediction and 

treatment”, Frontiers in Microbiology, vol. 12. pp.1-25, 2021, ISSN 1664-302X 

M21 

3. 

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 

4. 

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 
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5. 

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 

 

V.1 Биографија ментора (до 500 речи): 
Др Марко Панић је научни сарадник и истраживач у области статистичке обраде слике са 

применом на различитим модалитетима слика. Носилац је двојног доктората из области 

електротехничког инжењерства и рачунарских наука са Универзитета у Новом Саду и 

Универзитета у Генту. Током његових докторских студија био је гостујући истраживач на 

Универзитету у Стеленбошу (Јужна Африка) и Универзитету у Генту (Белгија), где се бавио 

изучавањем примене модела у обради слике који су базирани на графу и расподели вероватноће. 

Био је члан тима Института БиоСенс који је развио нову методу за предикцију приноса и паметан 

одабир семена на престижном такмичењу Syngenta Crop Challenge. Његове теме истраживања су 

напредна анализа ретке репрезентације сигнала коришћењем модела заснованих на Марковљевим 

насумичним пољима за решавање линеарних инверзних проблема у области обраде слике. 

Активан је учесник Horizon 2020 пројеката ANTARES и DRAGON. Руководилац је пројекта „Алат 

за рану предикцију приноса пшенице базиран на вештачкој инетелигенцији“.  
 

 

V.2 Референце ментора из научне области којој припада тема докторске дисертације: 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, волумен (година) број страница од-до, DOI или 

ISBN/ISSN 

категорија 

1. 

Panić M., Aelterman J., Crnojević V. and Pižurica A., 2017. Sparse recovery in 

magnetic resonance imaging with a Markov random field prior. IEEE Transactions 

on Medical Imaging, IEEE, vol. 36, no.10, pp. 2104-2115., issn: 0278-0062, ISBN: 

1558-254X, doi: 10.1109/TMI.2017.2743819, October 2017 

 

М21а 

2. 

Marko O., Brdar S., Panić M., Lugonja P. and Crnojević V., Soybean varieties 

portfolio optimisation based on yield prediction. Computers and Electronics in 

Agriculture, Elsevier, vol. 127, pp. 467-474, ISSN 0168-1699, doi: 

10.1016/j.compag.2016.07.009, September 2016. 

 

М21 

3. 

Kitić G., Tagarakis A, Cselyuszka N., Panić M., Birgermajer S., Sakulski D., and 

Matović J., A new low-cost portable multispectral optical device for precise plant 

status assessment. Computers and Electronics in Agriculture, Elsevier, vol. 162, pp. 

300-308, ISSN: 0168-1699, doi: 10.1016/j.compag.2019.04.021, July 2019 

 

М21 

4. 

Crnojević V., Panić M., Brkljač B., Ćulibrk D., Ačanski J. and Vujić A., Image 

processing method for automatic discrimination of hoverfly species. Mathematical 

Problems in Engineering, Hindawi Publishing Corporation, vol. 2014, no. 986271, 

issn: 1024-123x, doi: 10.1155/2014/986271, December 2014. 

 

М21 

5. 

Mimić G., Brdar S., Brkić M., Panić M., Marko O., Crnojević V., 2020. 

Engineering Meteorological Features to Select Stress Tolerant Hybrids in Maize. 

Scientific Reports (Nature Publisher Group), 3421 (2020). doi: 

https://doi.org/10.1038/s41598-020-60366-y 

 

М21 

 

 

V.3 Услови дефинисани за ментора у складу са Правилима докторских студија 

Универзитета у Новом Саду за област којој припада докторска дисерација: 
На основу члана 67 став 1 тачка 6 и члана 106 став 3 Статута Универзитета у Новом Саду (Савет 

Универзитета број 01-173/1 од 13.2.2019. године) као и члана 12 ставови 1–4 Правила докторских 

студија (Сенат Универзитета у Новом Саду, број 04-364/1 од 26.09.2019. године) Универзитета у 

Новом Саду: 

(1) За ментора за израду докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта (у даљем 

тексту: ментор) може бити именован наставник Универзитета односно факултета који је у радном 

односу на факултету који реализује студијски програм докторских студија као и наставник који је 
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у радном односу на другом универзитету односно факултету или научној установи, који има 

потребну научну односно уметничку способност из области проблематике докторске дисертације 

односно докторског уметничког пројекта. 

(2) Лице изабрано у научно звање у складу са законом којим је регулисана научноистраживачка 

делатност, поред права да учествује у извођењу наставе и испита на докторским студијама, да буде 

члан комисије за оцену подобности кандидата, теме и ментора и члан комисије за оцену и одбрану 

докторске дисертације, може бити и ментор ако је у сталном радном односу у 

научноистраживачкој установи (у даљем тексту: научни радник). 

(3) За ментора за израду докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта могу 

бити именована два наставника односно два научна радника под условом да оба наставника 

односно научна радника имају потребну научну односно уметничку способност. 

(4) За ментора може бити именован наставник односно научни радник који је способан за 

извођење наставе на докторским студијама и има најмање 5 научних радова објављених или 

прихваћених за објављивање у научним часописима из одговарајуће области студијског програма 

са листе министарства надлежног за науку, у последњих 10 година. 

На основу члана 5 став 3 Правилника о упису, студирању на докторским академским студијама и 

стицању звања доктора наука, односно, доктора уметности (Наставно-научно веће Факултета 

техничких наука, од 22.01.2020. године): Ментор је по правилу наставник датог студијског 

програма, који поред услова, који су дефинисани стандардима за акредитацију има најмање пет 

радова који су публиковани у часописима са импакт фактором са SCI листе, односно SCIe листе. 

За израду докторског рада могу бити именована и два ментора у случају интердисциплинарних 

истраживања у докторском раду. У том случају оба ментора морају да испуњавају критеријуме 

предвиђене за менторство, и при томе један ментор мора бити са датог студијског програма. 

 

 

Образложење: 
Др Татјана Лончар-Турукало је запослена на Факултету техничких наука, на Универзитету у 

Новом Саду, изводи наставу на студијском програму докторских студија на који је уписана 

кандидаткиња, и у последњих 10 година има више од 5 научних радова објављених у научним 

часописима из области студијског програма којој припада тема докторске дисертације. 

 

Др Марко Панић је запослен на Институту Биосенс, на Универзитету у Новом Саду, бави се 

истраживачким радом и у последњих 10 година има више од 5 научних радова објављених у 

научним часописима из области студијског програма којој припада тема докторске дисертације. 

 

Да ли ментори испуњавају услове?           ДА          НЕ 

 

VI ЗАКЉУЧАК 

 

Тема је подобна         ДА                НЕ               ДЕЛИМИЧНО 

Кандидат је подобан         ДА                НЕ             

Ментори су подобни         ДА                НЕ             
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Образложење о подобности теме, кандидата и ментора (до 500 речи): 

Комисија сматра да је тема „Семантичка сегментација дубоким неуронским мрежама са применом 

на сликама различитих модалитета у прецизној пољопривреди“ подобна за докторску дисертацију 

на основу увида у до сада објављене радове, формулацију теме, предмета и циља истраживања, 

показаног познавања литературе, проблема и очекиваних резултата, као и потенцијалне примене 

резултата ове докторске дисертације. Кандидаткиња Жељана Грбовић испуњава све законске 

услове за рад на предложеној теми докторске дисертације. Комисија предлаже Наставно-научном 

већу Факултета техничких наука и Сенату Универзитета у Новом Саду да прихвати предложену 

тему као подобну и да се кандидаткињи Жељани Грбовић одобри израда докторске дисертације са 

предложеном темом. За менторе се именују проф. др Татјана Лончар-Турукало и др Марко Панић. 

 

Место и датум: у Новом Саду, 15.04.2021. 

 

 

_______________________________________ 

Др Милан Сечујски, редовни професор 

(председник комисије) 
 

 

 
_______________________________________ 

Др Јованка Пантовић, редовни професор 
 

 

 
_______________________________________ 

Др Јелена Николић, ванредни професор  
 

 
_______________________________________ 

Др Никша Јаковљевић, ванредни професор 
 

 

 

_______________________________________ 

Др Бранко Бркљач, доцент 
 

 

 

НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са 

мишљењем већине чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно 

разлоге због којих не жели да потпише извештај и да исти потпише. 


