
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                                             ОБРАЗАЦ 6. 

ФАКУЛТЕТ TEХНИЧКИХ НАУКА  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

-oбавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена 

(сви подаци уписују се у одговарајућу рубрику, а назив и место рубрике не могу се мењати 

или изоставити) 

I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

 

1. Датум и орган који је именовао комисију  

 

           27.11.2014. године, Наставно-научно веће Факултета Техничких Наука, Универзитета у 

Новом Саду, Решење бр. 012-199/23-2014  

 

2. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне 

области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој 

је члан комисије запослен: 

 

1. Др Небојша Ралевић, редован професор, Математичке науке, 30.09.2010. Факултет 

Техничких Наука Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, председник 

2. Др Ања Јокић, редовни професор, Неорганска хемија, 23.03.2013. Пиродно Математички 

Факултет Косовска Митровица, Универзитет у Приштини, члан 

3. Др Јелена Радонић, доцент, Инжењерство заштите животне средине, 17.09.2009. Факултет 

Техничких Наука Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, члан 

4. Др Богдана Вујић, доцент, Инжењерство заштите животне средине, 08.12.2011. Технички 

факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин, Универзитет у Новом Саду, члан  

5. Др Мирјана Војиновић Милорадов, професор емеритус, Инжењерство заштите животне 

средине, 24.01.2008. Факултет Техничких Наука Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, 

ментор 
 

II      ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља, презиме: 

 

           Јелена, Живица, Киурски-Милошевић 

 

2. Датум рођења, општина, држава:  

           

           06.02.1984. Зрењанин, Република Србија 

 

3. Назив факултета, назив студијског програма дипломских академских студија – мастер и 

стечени стручни назив  

 

      Факултет Техничких Наука, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, 

дипломирани инжењер заштите животне средине - мастер 

 

4. Година уписа на докторске студије и назив студијског програма докторских студија  

          2009/2010 година, Инжењерство заштите животне средине 

 

5. Назив факултета, назив магистарске тезе, научна област и датум одбране: 

       

      / 



 

6. Научна област из које је стечено академско звање магистра наука: 

           

           / 

  III      НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

             

          МОДЕЛ ПРОЦЕНЕ КВАЛИТЕТА ПОДЗЕМНE ВОДE СА ПОВЕЋАНИМ САДРЖАЈЕМ 

АРСЕНА ПРИМЕНОМ ФАЗИ ЛОГИКЕ 

 

IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

Навести кратак садржај са назнаком броја страна, поглавља, слика, шема, графикона и сл. 

 

Докторска дисертација кандидата МСц Јелене Киурски-Милошевић под називом „Модел 

процене квалитета подземне воде са повећаним садржајем арсена применом фази логике“ написана 

је на српском језику, латиничним писмом и садржи 13 поглавља на 125 страна, 101 литературних 

извора, 5 прилога, 45 слика, 2 графикона и 11 табела. Поглавља су структурирана у две целине: 

Теоријски и Експериментални део.  

У поглављу под називом Уместо увода дефинисани су предмет и проблем истраживања, 

циљеви и полазна хипотеза дисертације, методе и технике истраживања. 

У теоријском делу су дати основни принципи и параметри квалитета подземних вода. Као 

круцијални и есенцијални параметар у тези се истражује арсен тј. неорганске форме јонских специја 

арсена. У истраживању се испитује подземна вода које се користе као извор за производњу пијаће 

воде. Посебан осврт је направљен на теоријске основе фази логике и могућност примене 

иновативних интелигентних система за процену квалитета подземних вода са повећаним садржајем 

арсена. Фази синтетичка процена, која користи нумеричку скалу за процену квалитета воде 

обезбеђује алтернативну методологију за агрегацију вредности кључних параметара за доминантне 

карактеристике квалитета подземних вода.  

Експериментално истраживање обухвата анализу и евалуацију круцијалних параметара који 

дефинишу квалитет подземне воде са повећаним садржајем арсена. Метод креирања обухвата два 

оптимална фази модела – Мамдани и Такаги-Сугено модел. У докторској дисертацији стриктно је 

примењена егзактна метода провере фази модела на експериментално одабраном подручју града 

Зрењанина. Узорци подземне воде, одабраног локалитета, су узети са дубина плитке издани од 36-

61 м и дубоке издани од 98-118 м. Вршено је одређивање 10 кључних физичко-хемијских 

параметара: боја воде, електро проводљивост воде, pH, утрошак КМnО4, амонијак, укупно гвожђе, 

калцијум, магнезијум, натријум и арсен. Хемијске анализе узорака подземне воде су извршене у 

лабораторијама Завода за јавно здравље Зрењанин. У истраживању валидација фази модела је 

представљена и на архивским подацима о квалитету подземне воде града Зрењанина из Републичког 

хидрометеоролошког завода. 

У десетом поглављу Уместо закључка дат је преглед остварених резултата применом 

предложених метода, проверена је и верификована почетна хипотеза истраживања. 

 

 



V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

 

Праћење квалитета подземне воде, која се користи за производњу пијаће воде, и 

квалитативно доношење одлука на основу добијених података представља комплексан и 

мултидимензионалан задатак. Главни разлог су неодређености које се јављају при свим корацима, 

почев од узорковања па све до анализа. Неодређености увек присутне у динамичкој проблематици 

квалитета воде могу бити превазиђене употребом фази логике. Скуп података о параметрима 

квалитета воде добијених са терена и њихове граничне вредности се искључиво разматрају као 

класични скупови али потребно их је укључити у моделовање као фази скупове. Неодређеност се 

мора проценити и укључити у све анализе у процени животне средине и доношењу одлука. 

Код моделовања сложених еколошких проблема са високим нивоом неодређености, 

дефинисање прецизног стања о инпутима и аутпутима загађујућих материја је изузетно захтеван и 

проблематичан сегмент моделовања. Фази логика може да омогући логичан, поуздан и 

транспарентан информациони ток од прикупљања и евалуације података о квалитету вода до 

тумачења података и примени у реалном еколошком систему. Фази логика представља основу за 

моделовање неизвесности, експертског начина резоновања, перцепције и закључивања.   

Истраживања указују на то да су резултати о квалитету воде добијени моделовањем фази теорије 

скупова далеко бенефитнији и јаснији него они који су изведени преко конвенционалних метода 

које се тренутно користе. 

Основни циљ истраживања докторске дисертације је да се разраде оптимални модели за 

процену квалитета подземних вода са повећаним садржајем арсена, на основу селектованих 

кључних физичко-хемијских параметара: боја воде, електро проводљивост, pH, утрошак KMnO4, 

амонијак, укупно гвожђе, калцијум, магнезијум, натријум и арсен. Поузданост креираних фази 

модела је испитана на примеру експерименатлно одабраног локалитета града Зрењанина. Развијене 

моделе је могуће транспоновати на урбаним и руралним подручјима уз одговарајуће итерације. 

Примена фази методологије је по први пут аплицирана на проблему повишених концентрација 

арсена уз детаљну евалуацију модела за процену квалитета подземне воде за одабрани 

експериментални локалитет. 

Евалуирани фази модели у оквиру тезе уједно представљају и две најчешће коришћене 

методологије фази логике: Мамдани и Такаги-Сугено фази систем закључивања. 

Мамданијев тип фази закључивања као излазну величину даје фази скуп који захтева 

агрегациони процес у поступку дефазификације. Агрегација фази правила представља превођење у 

излазни фази скуп. Агрегација се примењује на свим правилима да би се добио финални резултат 

који даје коначни облик излазне фази функције припадања, након агрегације свих правила, 

респективно. Тада се примењује операција уније за све излазне фази скупове да би се добио 

финални крајњи фази скуп. Дефазификација је последњи корак код Мамданијевог фази 

закључивања и представља процес превођења резултата добијеног у облику фази скупа у бројчану 

вредност. Улазна величина процеса дефазификације је фази скуп, а излаз – једна, коначна вредност. 

Развијен је низ метода за дефазификацију,а најчешће коришћене методе су метод средње вредности 

максимума (MOM-mean of maxima) и метод центра области (COA-center od area), које су и 

примењене у докторској дисертацији. 

Такаги-Сугено фази модел, такође познат и као Сугено модел, је настао са жељом да се 

развије системски приступ за генерисање фази правила из датог скупа података о улазима и 

излазима. Основна идеја модела је чињеница да је произвољно сложен систем комбинација 

међусобно повезаних подсистема. Представља нелинеарну динамику помоћу једноставних модела, 

креираних на основу фази правила, након чега се ти модели повезују у свеобухватни јединствени 

модел кроз нелинеарне фази функције припадања. Коначна излазна величина Сугено система је 

просечна тежина свих правила, за разлику од Мамдани система где се добија фази скуп. 

Мамдани тип омогућава да се предмет испитивања представи на инуитивнији начин. 

Међутим, Мамдани тип подразумева значајно рачунарско оптерећење. Са друге стране, Сугено-

Такаги метод је рачунски ефикаснији и добро функционише код адаптивних и оптимизирајучих 

техника, што га чини веома атрактивним код проблематике контролинга. Најфундаменталнија 

разлика између ова два типа закључивања је начин на који је излазне величина генерисана из фази 

инпута. 

Истраживање у оквиру дисертацију се састоји из неколико фаза: 

• Евалуација кључних селектованих физичко-хемијских параметара подземне воде,  



• Фазификација селектованих параметара, 

• Примена креираних фази правила, 

• Фази одлучивање употребом фази оператора, 

• Дефазификација у класичне вредности, 

• Развој фази модела процене квалитета подземне воде са повећаним садржајем арсена, 

• Провера поузданости евалуираних фази модела, 

• Приказ резултата. 

 

 

VI   СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА КОЈИ СУ ОБЈАВЉЕНИ ИЛИ 

ПРИХВАЋЕНИ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА У 

ОКВИРУ РАДА НА ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ 

Таксативно навести називе радова, где и када су објављени. Прво навести најмање један рад 

објављен или прихваћен за објављивање у часопису са ISI листе односно са листе министарства 

надлежног за науку када су у питању друштвено-хуманистичке науке или радове који могу 

заменити овај услов до 01.јануара 2012. године. У случају радова прихваћених за објављивање, 

таксативно навести називе радова, где и када ће бити објављени и приложити потврду о томе. 

 
1. Kiurski-Milosević J., Vojinović-Miloradov M., Ralević N.M. Fuzzy model for determination and 

assessment of groundwater quality in the city of Zrenjanin, Serbia, Hemijska industrija, 69 (1): 17-

28 (2015), doi:10.2298/HEMIND131215016K. М23 

2. Kiurski-Milošević J., Vojinović Miloradov M., Jašin D., Šućurović A., Ludajić G. Assessment of 

groundwater quality in Zrenjanin based on fuzzy logic, In Proceeding of the II International 

Conference “Ecology of Urban Areas” 2012, Zrenjanin, 2012, pp. 172-180. М33 

3. Kiurski-Milošević J., Vojinović Miloradov M., Jašin D., Šućurović A., Ludajić G. Groundwater 

arsenic contamination in Zrenjanin area, In Proceeding of the III International Conference 

“Ecology of Urban Areas” 2013, Zrenjanin, 2013, pp. 243-251. М33 

4. Киурски-Милошевић Ј., Војиновић Милорадов М., Ралевић Н.М., Шућуровић А., Јашин 

Д., Пушић И. Фази методологија одређивања квалитета подземне воде/пијаће воде у граду 

Зрењанину, 6. симпозијум Хемија и заштита животне средине „ЕнвироЦхем 2013“ са 

међународним учешћем, Вршац, 2013, пп. 384-385. М64 

5. Kiurski-Milošević J., Horvat H., Ralević N.M., Milovanović D., Stošić M. Fuzzy assessment of 

the groundwater/drinking water quality in the city of Zrenjanin (Serbia) with focus on arsenic, In 

Proceeding of the 14th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment 

„ICCE 2013“, Barcelona, 2013, p. 238. М34 

 



 

VII       ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  

 

Резултати истраживања омогучавају да се дефинише нов фази концептуални приступ тј. 

модел процене квалитета подземне воде, кoји би се са својим закључним карактеристикама 

разликовао од постојећих класичних метода тренутно примењиваних. Због постојања 

неодређености и неизвесности код конвенционалних метода процена квалитета воде потребно је 

развити нове софистициране модела који би детерминисали извесније, егзактне резултате и 

омогућили развој прихватљивих методологија за процену квалитета подземних вода.  

Креирани фази приступ има одређену предност у односу на до сада примењене 

методологије, која се огледа у чињеници да су доступни подаци о вредностима параметара 

квалитета подземне воде комбиновани са експертским знањима. И самим тим је одређеним 

параметрима дат већи значај и “тежина” на основу здравствених импликација на хуманој 

популацији. 

Флексибилност фази логике да развије класификационе моделе са једноставним оквирима 

треба да буде искоришћења у проценама квалитета вода, у којима субјективне информације морају 

бити у корелацији. Карактеристике самог процеса процене квалитета воде указују на чињеницу да 

се ради о вишедимензионалном проблему чије промењиве тј. параметри најчешће немају прецизно 

дефинисане вредности, или их је тешко измерити. 

Резултати научно – истраживачког рада докторске дисертације представљају оригинални 

рад са широким апликативним карактером. 

 

VIII     ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата 

истраживања. 

 

Анализа и тумачење резултата истраживања је јасно, студиозно и оригинално. 

 
IX        КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

Експлицитно навести да ли дисертација јесте или није написана у складу са наведеним 

образложењем, као и да ли она садржи или не садржи све битне елементе. Дати јасне, прецизне и 

концизне одговоре на 3. и 4. питање: 
1. Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме  

 

  Да. Дисертација је написана у складу са образложењем наведеним у пријавит теме за израду 

докторске дисертације.  

2. Да ли дисертација садржи све битне елементе 

 
 Да. Дисертација садржи све битне елементе. 

 
3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци 

 
Истраживања реализована у оквиру докторске дисертације, спроведена су по први пут у Републици 

Србији. Дефинисани методолошки приступ и резултати истраживања представљају потпуно нов и 

оригиналан допринос у проценама квалитета подземних вода са повећаним садржајем арсена 

применом фази логике. 

Дефинисање иновативне фази методологије представља вредан оригинални научни допринос 

решавању проблематике одређивања квалитета подземних вода са елевираним концентрацијама 

арсена, и омогућава заинтересованој јавности јасније разумевање финалнлих резултата. 

 
4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања 

 
У дисертацији нису уочени недостаци који би утицали на резултат истраживања. 



 
X        ПРЕДЛОГ: 

         На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:  

- да се докторска дисертација прихвати, а кандидату одобри одбрана 

 
Комисија позитивно оцењује докторску дисертацију Јелене Киурски-Милошевић, под насловом: 

„Модел процене квалитета подземнe водe са повећаним садржајем арсена применом фази логике” и 

предлаже да се Извештај о оцени докторске дисертације прихвати, а кандидаткињи одобри одбрана 

рада. 
 

 

 

НАВЕСТИ ИМЕ И ЗВАЊЕ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ  

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ   

                                                                                         

 

 

                                                                       1. Председник: _____________________________________ 

                                                                                                    др Небојша Ралевић, редовни професор 

                                                                                                                       ФТН Нови Сад 

 

                                                                                                               

                                                                                   2. Члан: _____________________________________ 

                                                                                                           др Ања Јокић, редовни професор 

                                                                                                               ПМФ Косовска Митровица 

 

 

                                                                                   3. Члан: _____________________________________ 

                                                                                                            др Јелена Радонић, доцент 

                                                                                                                    ФТН Нови Сад 

 

 

                                                                                   4. Члан: _____________________________________ 

                                                                                                               др Богдана Вујић, доцент 

                                                                                        Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин 

 

 

                                                                              5. Ментор: _____________________________________ 

                                                                                                        др Мирјана Војиновић Милорадов,  

                                                                                                        професор емеритус, ФТН Нови Сад 

 

 

 

 

 

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.  

 


