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ПРЕДМЕТ: Извештај Комисије за оцену писаног дела и усмену јавну одбрану 

докторске дисертације кандидата Павла Мијовића, дипл . инж. маш. 

Одлуком Наставно-научног већа Факултета инжењерскиха наука, Универзитета 

у Крагујевцу бр. 01-1/867-14 од 24. 03 . 2016. године именовани смо за чланове 

Комисије за оцену писаног дела докторске дисертације и усмену јавну одбрану 

кандидата Павла Мијовића, дипл. инж. маш. под насловом: 

"РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА МУ ЛТИМОДАЛНОГ СИСТЕМА ЗА 

ПРАЋЕЊЕ ПАЖЊЕ РАДНИКА У РЕАЛНОМ Р АДИ ОМ ОКРУЖЕЊ У" 

На основу увида у приложену докторску дисертацију и извештаја о подобности 

кандидата и теме за докторску дисертацију, која је одобрена за израду одлуком 

Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, број 01-1/3260-21 од 17. 09. 
2015. године, а на основу Правилника о пријави , изради и одбрани докторске 

дисертациЈе Универзитета у Крагујевцу, Комисија подноси Наставно-научном већу 

следећи 

ИЗВЕШТАЈ 

1. Значај и допринос докторске дисертације са становишта актуелног стања у 

одређеној научној области 

Докторска дисертација кандидата Павла Мијовића, дипл. инж. маш. под 

називом "Развој и имплементација мултимодалног система за праћење пажње 

радника у реалном радном окружењу" , представља резултат научно-истраживачког 

рада кандидата у актуелној научној областима ергономије, неуроергономије и 

безбедности и здравља на раду. Са аспекта предмета истраживања и добијених 

резултата, ова докторска дисертација представља јединствен научни рад. 

Кандидат је извршио критичку анализу и систематизацију постојећих знања, 

искустава и научних резултата компетентних светских истраживача из области 

истраживања ове докторске дисертације. На основу спроведене анализе предности и 

недостатака до сада коришћених приступа у овој области , као и метода и модела, 

кандидат је дефинисао предмет и циљ сопствених истраживања. 



.· 

Са аспекта истраживачке области и добијених резултата, ова дисертациЈа 

представља јединствени научни рад како на националном , тако и на међународном 

нивоу, при чему одређени број елемената, приступа и резултата има општи научни 

значаЈ. 

Значај и допринос ове докторске дисертације везани су за развоЈ и 

имплементацИЈУ мултимодалног система за одређиваље објективних параметара за 

праћеље пажње радника који обавља репетитивне и монотоне послове монтаже 

механичких делова у производљи , помоћу коришћеља физиолошких сензора, 

бихевијоралних параметара и сензора покрета. У дисертацији су дефинисани 

физиолошки параметри , који пружају објективан увид у пажљу радника, и помоћу 

којих је могуће пратити пажњу радника у реалном времену. Поред тога, истраживана је 

и интеракицја између поменутих параметара и времена реакција субјеката који су 

учествовали у истраживању, као и мултимодална интеракција између физиолошких , 

бих:евијоралних и параметара који су везани за покрете субјеката који су учествовали у 

истраживаљ у. 

Резултати и закључци ове дисертациЈе отвараЈу простор и правце за даља 

истраживаља у научној области ергономије, као и савремене подобласти ергономије 

која се назива неуроергономија, са крајљим циљем повећаља безбедности и здравља на 

раду. 

2. Оцена да је урађена докторска дисертација резултат оригиналног научног 

рада кандидата у одговарајућој научној области 

Комисија сматра да докторска дисертација кандидата Павла Мијовића, дипл . 

инж. маш., под насловом "Развој и имплементација мултимодалног система за 

праћење пажње радника у реалном радном окружењу", представља резултат 

оригиналног научног рада. Обрађена тема је веома актуелна и значај на за развој науке у 

области индустријског инжењерства. Кандидат је тему обрадио студиозно и детаљно, 

користећи при томе теоријске основе научних дисциплина релевантних за ову 

проблематику. Критички је анализирао и вредновао бројне научне радове КОЈИ се 

односе на проблематику разматрану у оквиру ове дисертације. 

Оригиналност научног рада, истраживања и резултата остварених у оквиру ове 

дисертације огледа се, између осталог, у следећим елементима: 

- Прегледом и анализом научних радова из области ергономије, неуроергономИЈе и 

безбедности и здравља на раду , кандидат је закључио да већина метода које се 

користе за процену когнитивног стања радника ослаљају на непоуздане субјективне 

методе као што су анкете и обзервационе методе. Као такве, поменуте методе нису у 

могућности да пруже објективне параметре који би могли да опишу стварно 

когнитивно стање радника, као ни ниво пажље радника током радне операциЈе. 

Кандидат је показао да се применом предложеног мултимодалног система могу 

добити објективне информације о когнитивном стаљу радника и у том смислу ова 

докторска дисертациЈа представља једно од првих истраживања ове врсте на 

међународном нивоу . 
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- Кандидат је препознао потребу за увођеље физиолошких сензора на радном месту, 

са циљем одређиваља параметара који описују когнитивно стаље радника. Како су 

физиолошки сензори у данашње време постали лако преносиви, кандидат је показао 

даје могуће снимаље ових сигнале на радном месту и у реалном времену . 

- Поред коришћеља физиолошких сигнала, применом камера КОЈе поседују 

технологију структурног осветљеља је могуће снимати покрете радника, као и 

положаја тела радника, у реалном времену и без потребе за применом маркера или 

сензора који се монтирају на тело испитаника. Кандидат је у свом истраживаљу 

користио једну такву камеру помоћу које је пратио покрете испитаника током 

обављаља репетитивне и монотоне операције монтаже механичких делова. Поред 

тога, у једном поглављу је кандидат такође показао како покрети који нису директно 

везани за операцију која се обавља (нпр. чешаље или покрети тела ка лицу 

испитаника) могу служити као параметар који показује флуктуацију пажље радника 

у таквим тренуцима. 

Кандидат је показао како промена одређених параметара у току радне операције 

може утицати на пажљу радника. Из тог разлога је кандидат гледао какав утицај би 

имале честе микро-паузе на пажљу радника, као и какав утицај би имало 

инструисано започиљаље радне операције на радникову пажљу. 

- Кандидат је презентовао оквир мултимодалног система који би могао да се користи 

у стварним радним окружељима за праћеље пажње радника. Крајљи циљ ове 

дисертације је да пружи правце за даље истраживаље пажње радника како би се 

спречиле индустријске несреће које су последица флуктуације пажње радника током 

радне смене. 

3. Преглед остварених резултата рада кандидата у одговарајућој научној 

области 

Павле Мијовић је рођен 03. 1 О. 1986. године у Београду, Република Србија. 
Павле је завршио основну школу "Милош Црљански" у Београду, а средљошколско 

образоваље је стекао у "Трећој Београдској Гимназији" у Београду, на природно

математичком смеру. 

По завршетку средљошколског образоваља, Павле Мијовић је уписао Машински 

Факултет Универзитета у Београду школске 2005/2006 године, а дана 12.05.2009. 
године је завршио основне академске студије првог степена на програму Машинско 

инжељерство, модул за термотехнику, са просечном оценом 7.22 (седам и 22/100) у 
току студија и оценом 1 О (десет) на завршном испиту из предмета "Увод у енергетику" . 

Школске 2008/2009 године је уписао дипломске академске студије другог 

степена на студијском програму Машинско инжељерство, модул за термотехнику, а 

завршио дана 17. 09. 2010. године са просечном оценом 8.00 (осам и 0/100) у току 
студиЈа и са оценом 1 О (десет) на мастер раду из предмета "Грејаље" код професорке 
Маје Тодоровић. 

По завршетку мастер студија, Павле је добио "Erasпшs Mundus" стипендију за 
мастер програм "EURНEO (European Masters in Engineering Rheology)", на ком Је 
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учествовао од 2010-201 2. године . Главни циљ поменутог програма био ј е да се стекне 

знање из напредних метода реологије и њене апликациј е у разним гранама инжењеринга. 

Током EURНEO програма, павле ј е успешно завршио курсеве на три Европска 

универзитета, унутар ЕУ: "KU Leuven - Chemical Engineering Department", Леувен, 

Белгиј а; "Universidade do Minho - Polymer Engineering Depatiment", Гуимараеш, 

Португал; "Universita della Calabria - Chemical Engineering Departmeпt (Computati oпal 

Modeling)", Косенца, Италија. По завршетку EURНEO програма, павле је стекао 

двоструку диплому са два универзитета ("KU Leuveп" и "Uпiversidade do Мiпlю"), са 

звањем Мастер хемиј ског инжењеринга (Инжењеринг реологије). 

У децембру 201 3. Године, Павле се укључује у међународни пројекат FP7, Marie 

Curie IТN "INNHF - Iпnovation througl1 humaп factors iп risk analysis and managemeпt", као 

млађи истраживач. У исто време, Павле уписује и докторске студије на Факултету 

инжењерских наука, на Универзитету у Крагујевцу. Током својих докторских студија, 

Павле спроводи научио истраживање из области људских фактора и ергономије у 

индустрији , са главним тежиштем на неуроергономији. Главни циљ његовоих 

истраживања је да испитиваље физиолошких параметра разних менталних стања 
. . 

радника, док спроводе свакодневне рутинске операциЈ е на разним индустриЈским радним 

местима. 

Свој е истраживање, спроводи коришћењем лаких и преносивих сензора, за 

прикупљаље физиолошких сигнала човека. Физиолошки сигнали се по завршеној 

аквизицији обрађују у циљу проналажења специфичних карактеристика сигнала, помоћу 

кој их ј е могуће праћење пажње радника, ментални замор и способност радника да задржи 

задовољавај ући ниво пажње током дужег временског интервала . 

Израда докторске дисертације под називом "Развој и имплементација 

мултимодалноr система з а праћеље пажље радника у реалном радном окружељу" 

одобрена је 17. 09 . 201 5. године. 

У досадашњем научно-истраживачком раду, Павле Мијовић је , као аутор или као 

коаутор , објавио 11 научних радова (3 рада у међународним часоп исима, 8 радова на 

међународним конференцијама). 

Радови у врхунским међународним часоnисима (М21) - два рада 

1. Mijovic, Р. , Kovic, V. , De Vos, М., Macuzic, I., Jeremic, В. , & Gli gorijevic, I., Beпefits 

of Iпstructed Respoпdiпg iп Maпua l AssemЫy Tasks: Ап ERP Approach, Froп t i ers in 

human пeurosctence, (2016) , Vol. 10, Arti cle 171, ISS 1662-5 161, 

doi:1 0.3389/fпhum.2016.0017 1 

2. Lupi, F. R., Gabгi el e, D., Ba!d iпo , N., Mijovic, Р. , Parisi, О . I. , & Puoci, F. (2013). Olive 

oil /po li cosaпol oгganogel fог пutraceuti ca] апd drug delivery purposes. Food & Fuпctioп, 

Vol. 4, Issue 10, рр. 1512-1520, ISS 2042-6496, doi: 10.1039/C3F060259A 

Радови у истакнутим међународним часоnисима (М22) - ј едан рад 

1. Mijovic, Р. , Kovic, V. , De Vos, М. , Macuzic, I., Todorovic, Р ., Jeгemi c , В. , & Gligorijevic, 

I. , Towards Coпtiпuous апd Reai-Time Atteпt i oп Moпi toriпg at Work: Reacti o п Time 

veгsus Braiп Respoпse, ERGO OMICS, (20 16), PuЬii shed о пli пе 08. 03. 2016., рр . 1-1 4., 

ISSN 0014-0139, doi: 10.1080/00140 139.2016.1142 121 
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Саопштења са међународних скупова штампана у целини (МЗЗ) - осам радова 

1. Pavle Mijovic, Vanja Kovic, lvan Macuzic, Petar Todorovic, Branislav Jeremic, Milos 

Milovanovic, Ivan Gligorij evic, Do Micгo-Breaks Increase the Attention Level of an AssemЬly 

Worker? An ERP Study, бth INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED НUМАN 

FACTORS AND ERGONOMICS (АНFЕ 2015) and the Affiliated Conferences, АНFЕ 2015, 

Procedia Manufacturing, Volume З, Pages 5074-5080, ISSN: 2З51 -9789, 

doi: 10 .1 016/ј .promfg.20 15 .07.521 

2. Pavle Mijovic, Milos Milovanovic, Miroslav Minovic, Ivan Macuzic, Vanja Kovic, and Ivan 

Gligorijevic. Towards Creation oflmplicit HCI Model for Prediction and Prevention of Operators' 

Епоr, 17th INTERNATIO AL CONFERENCE, HCI INTERNATION AL 20 15, Los Angeles, СА, 

USA, August 2- 7, 20 15, Proceedings, Part П, Hl!man-Compl!ter Iлteraction: Interaction 

Technologies, Editor: Kurosu, Masaaki , рр. З4 1 -З52, Springer Intemational PuЬlishing, Print ISBN 

978-З-З19-20915-9 , eBook ISBN 978-З-З19-20916-6, doi: 10.1 007/978-З-З 1 9-209 1 6-6 

З. Mijovic Р. , Giagloglou Е., Todoгovic Р. , Macuzic I., Jeгemic В ., and G ligoгij ev ic , I. , А Tool for 

euroergonomic Stl!dy of Repetitive Operational Tasks, ЕССЕ '14 PROC DINGS OF ТНЕ 2014 

EUROPE CONFERE СЕ О COGNIТIVE ERGO OMICS, Article No. З2, АСМ New York, 

NY, USA, 20 14, ISBN: 978-1-450З -2874-6 , doi: 1 0. 1145/26З7248.26З7280 

4. Mijovic Р. , Gligorij evic I., Giagloglou Е., Macuzic I. and Jeremic В ., Psychophysiological 

Measurements in Real Working Environments- Wireless EEG Study of the Operators ' Vigilance, 

In Doctoral Consortium (BIOSTEC 20 14), ISBN Not AvailaЬle, pages 60-66 

5. Mijovic, Р. , М. Milovanovic, М. Stevanovic, Е . Giagloglou, Р . Todorovic, М . Minovic, 1. Macuzic, 

and I. Gligorijevic. Mнltimodal Approach in Neuroergonomic Studies. Brain Awareness Week 

conference, extended abstract. Februaгy 20 14. 

6. Mijovic, Р. , Macuzic, I., Gligorijevic, 1., Todгovic , Р. , Jeгemic, В ., Kovic, V., Milovaпovic, М . , 

Minovic, М. , De Vos, М. 2015. Neuroergoпomic Studies ofMoпotonoLts and Repetitive 

Operations on Ма~шаl AssemЫz Tasks. Preceedings oftl1e 49'11 ESREDA eminar ISBN 978-82-

51 -5 0ЗО9 -9 , BrLtssels. 

7. Giagloglou, Е., Djapan, 1., Mijovic, Р. , Ts iafis, С. , and Macuzic, 1. , Safety knowledge for 

pгofes s i oпal engiпeers апd students: А global scl1eme of educatioл , SEFI (Europeaп soc iety for 

eпgiлeeriлg educatioп) 47th anлua l conference 20 14, Educating Eпgineers for Global 

Competitiveness 15- 19 September 20 14, B i rmiпgham, UК, Proceediлgs, Paper Ш 0054, 1SB 

978-2 -87З52-004-5 

8. Dejan Z. Veljkovic, Ivaп Macuzic, Braпis lav Jeremic, Pavle Mijovic, Petar М. Todoгov i c, 

Investigatioп оп the RLS and Kalmaп Based Adaptive Order Trackiпg Techniques fo r Rotatiлg 

МасЬiпеrу Ana lysis , 4th IEEE CONFERENCE ON PROG OSТICS AND HEAL ТН 

MANAGEMENT (РНМ) , Milaп , IТALY , SEP 08- 11 , 20 1З , Book Series: Cheшica l Eпgiлeering 

Transactions, VolLtme: ЗЗ Pages: 25-ЗО , ISBN 978-88-95608-24-2, ISSN 1974-979 1, doi: 

10 . ЗЗОЗ/СЕТ 1 ЗЗЗОО5 

4. Оцена о испуљености обима и квалитета у односу на пријављену тему 

Докторска дисертација кандидата Павла Мијовића, дипл. инж. маш. под називом 

"Развој и имплементација мултимодалног система за праћење пажње радника у 

реалном радном окружењу", одговара п о обиму и садржају прихваће ној теми од стране 

Наставно-научног већа Факултета инжењерски х наука и Стручног већа Универзитета у 

Крагујевцу. По квал итету, обиму и резултатима истраживања у потп у ности задовољава 

све научн е, стручне и за конске услове за израду докторских дисертациЈа. 
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Резултати истраживања су у писаном делу докторске дисертације изложени на 

укупно 166 страна. У раду су приказане З8 графичке илустрације, 2 табеле и цитирано 
је 256 библиографска податка. Излагаље је сврстана у 1 О поглавља : 

1. Увод 

2. Људски фактор и ергономија 

З. Неуроергономија 

4. Примена система за праћеље покрета у ергономским истраживаљима 

5. Методе коришћене у експерименталним истраживаљима: Корак ка 

ствараљу мултимодалног и когнитивно-свесног система 

6. Да ли микро-паузе могу повећати ниво пажње радника? ERP студија 
7. Бенефити инструисаног условљаваља руке којом се отпочиље радна 

операциЈа у пословима ручне монтаже делова 

8. Корак ка континуираном надгледаљу пажље радника у реалном 

времену: Времена реакција наспрам можданих одговора 

9. Комуницираље когнитивног стаља човека: Корак ка когнитивно

свесном систему у индустриЈском окружељу 

1 О . Генерални закључак 

Поглавље (увод) дискутује у кратким цртама недостатке постојећих 

ергономских метода за објективно одређиваље радниковог когнитивног стања у 

реалним радним окружељима. Такође, у кратким цртама су објашљене предности 

неуроергономских метода у односу на класичне ергономске приступе. Поменуто 

поглавље истиче значај објективног мереља менталног стања радника и истиче главне 

научне циљеве презентоване дисертације . Даље поглавље 1 пружа теоретску позадину 
и оквир истраживаља заједно са основним полазним хипотезама. На послетку су 

укратко приказане методе коришћене током израде дисертације. 

У Поглављу 2 (Људски фактор и ергономија) је приказан кратки преглед 

литературе из научне области ергономије . Такође су представљена четири главна 

домена ергономиЈе, заЈедно са предностима и манама сваког домена. 

Поглавље З (Неуроергономија) дискутоване су предности и мане ове научне 

дисциплине у односу на ергономске методе . Како неуроергономија значајно зависи од 

постојећих метода које се користе у неуронауци, у овом поглављу су представљене 

најпопуларније методе које се користе у неуронаукама. Како је ЕЕГ у фокусу 

истраживаља која су спровођена у циљу израде дисертације, посебна пажња посвећена 

је историјском развоју ЕЕГ, као и тренутним бенефитима коришћеља ЕЕГ-а у реалним 

окружељима. Поред тога, презентована је теоретска позадина коришћеља HR и GSR 

сензора за одређиваље когнитивног стаља радника. 

У Поглављу 4 (Примена система за праћеље покрета у ергономским 

истраживаљима) предстаљен је преглед литературе из области праћеља покрета човека 

коришжељем МоСар технологије, за сврхе ергономских истраживаља. Главни фокус 

прегледа литературе је на одскора доступним комерцијалним уређајима који користе 
. . . 

технологИЈУ структурног осветљеља, Јер поменута технологиЈа не захтева екстерне 

маркере за снимаље покрета у реалном времену. На крају поглавља је предложено 

коришћеље МоСар сензора са циљем одрежђиваља когнитивног стаља радника, а које 
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је базирана на аутоматизованоој квантификацији количине покрета који нису директно 

везани за задатак. 

У Поглављу 5 (Методе коришћене у експерименталним истраживаљима: Корак 

. ка ствараљу мултимодалног и когнитивне-свесног система) је представљена генерална 
методологија која је коришћена у експерименталним студијама током израде докторске 

дисертације. Ово поглавље почиље са уводом у имплицитну интеракцију човека и 

рачунара и предлаже могућност увођена когнитивне-свесног рачунаља у индустријска 

окружеља. Поред тога представљена је и реплика радног места која се користила за 

експериментална истраживаља. Такође Је представљен преглед техничких 

карактеристика сензора који су се користили током експерименталних истраживаља и 

на послетку Је представљена оквирна архитектура мултимодалног система за 

одређиваље когнитивног стаља радника. 

У Поглављу 6 (Да ли микро-паузе могу повећати ниво пажље радника? ERP 

студија) је представљена експериментална студија која је истраживала да ли 

фреквентне микро-паузе позитивно утичу на стаље пажље радника. 

Поглавље 7 (Бенефити инструисаног условљаваља руке којом се отпочиље радна 

операциЈа у пословима ручне монтаже делова) представља експериментално 
. . 

истраживаље пажље радника у случаЈевима када су радници условљени са КОЈОМ руком 

да започну операцију и у случају када могу започети операцију монтаже делова са било 

КОЈОМ руком. 

У Поглављу 8 (Корак ка континуираном надгледаљу пажље радника у реалном 
времену: Времена реакција наспрам можданих одговора) испитивана је корелација 

између амплитуде ПЗОО компоненте и времена реакција у реалном радном окружељу. 

Такође, у овом поглављу је представљен теоретски оквир за будући систем који би био 

способан за праћеље пажље радника у реалном времену. 

Поглавље 9 (Комуницираље когнитивног стаља човека: Корак ка когнитивне

свесном систему у индустријском окружељу) представља истраживање у којем је 

испитивана могућност увођеља cogпition-aware computing-a у индустријска окружеље . 

У том циљу, синхронизовано су снимани и обрађивани модалитети ЕЕГ-а, времена 
. . 

реакциЈа и покрета радника са главним циљем представљаља концепта енергиЈе покрета 

и истраживанаје корелација између свих поменутих модалитета. 

Поглавље 1 О (Генерални закључак) представља закључке до КОЈИХ се дошло 
помоћу експерименталних истраживаља представљених у поглављима 6, 7, 8 и 9. 

5. Научни резултати докторске дисертације 

Кандидат Павле Мијовић, дипл . инж. маш . је у оквиру докторске дисертације 

извршио систематизацију постојећих знаља и искустава у области индустријског 

инжељерства. У оквиру рада на дисертацији кандидат је дошао до резултата и 
о о о о 

закључака КОЈИ имаЈу своЈе место и значаЈ , у овом тренутку у научио-теориЈском , а 

ускоро би могли да се нађе примена и у практичном смислу. Најважнији научни 

резултати докторске дисертациЈе су: 

Главни резултат ове докторске дисертације је тај да је показано како се преносиви 

физиолошки сензори могу користити за правовремено откриваље пада пажље 
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радника на радном месту. На тај начин се могу спречити грешке у раду и 

превентовати настаЈаље индустриЈских несрећа КОЈе су у великоЈ мери 

проузроковане немогућношћу радника да задржи задовољавајући ниво пажље 

током радне операциЈе ; 

У раду је показано да је могуће синхронизовано снимати више физиолошких 

сигнала, као и праћеље покрета радника; 

Дисертација је презентовала иновативан начин за побољшаље ергономиЈе на 

радном месту, на тај начин што је показанао да је могуће одржавати већи ниво 

пажље радника, уколико се раднику дозволи да током радне смене има већи број 

микро-пауза, које не утичу на ефикасност радника; 

Такође је потврђено да инстуисано отпочиљаље радне операције може позитивно 
. . 

утицати на пажљу радника, ТЈ. показано Је да инструисано отпочиљаље радне 

операције може подићи ниво пажње радника; 

У дисертацији је представљен теоретски оквир когнитивно-свесног система који би 

ускоро могао да нађе своју примену у разним радним окружељима; 

6. Примењивост и корисност резултата у теорији и пракси 

Резултати докторске дисертације кандидата Павла Мијовића, дипл . инж. маш., 

под насловом " Развој и имплементација мултимодалног система за праћење 

пажње радника у реалном радном окружењу " , примељиви су тренутно највећим 
делом како у теорији , али би ускоро могло да се очекује и примена у пракси. 

Кроз научно-истраживачки рад на овој дисертацији кандидат даје одговоре на 

одређена питаља и поставља хипотезе, али и долази до нових питаља која отварају низ 

нових праваца истраживаља у области ергономије, неуроергономије и безбедности и 

здравља на раду. 

У научном смислу , допринос дисертациЈе се може сегментирати на следећи 

начин: а) Представљаље оквира за когнитивно-свесне системе за примену у индустрији; 

б) предлог првенствено физиолошких параметара који могу бити кључних индикатора 

пажље радника у реалном времену. 

Потенцијална практична примена резултата тренутно није могућа, првенствено 

јер се у истраживању користио ЕЕГ систем за снимаље можданих сигнала, а за чију 

примену је неопходно користити влажан кондуктивни гел, који није комфоран да би га 

радници користили на свакодневној бази . Такође, постоји и проблем заштите личних 

података, јер би се од радника очекивало да пристану да своје физиолошке сигнале 

уступе менаџменту компаније. Међутим, с обзиром да је рад који је представљен у овој 

докторској дисертацији иновативан како у Србији , тако и у свету, мишљеља смо да је 

само питаље времена када ће се методе представљене у овој дисертацији почети да се 

користе у индустрИЈСКОЈ пракси. 
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7. Начини презентирања резултата научној јавности 

Део научних резултата, који су резултат истраживаља добијених израдом ове 

докторске дисертације је презентован објављиваљем научних радова у међународним и 

националним научним часописима, као и на међународним научним скуповима. 

Практични аспекти реализованог научно-истраживачког рада представљени су 

домаћој и међународној научној и стручној јавности и кроз реализацију међународног 

пројекта ( "Innovation Through Нитап Factors in Risk analysis and management", InnHF
FP7-PEOPLE-2011-ITN-289837), Који је финансиран од стране Европске комисије кроз 

Marie Curie фондацију. 

Комисија сматра да истраживаља и резултати докторске дисертације пружају 

обиман и користан материјал за даље публиковање у високо рангираним међународним 

и националним научним часописима и на скуповима, који се баве проблематиком 

индустриЈског инжељерства. 

На основу свега изложеног Комисија доноси следећи : 

ЗАКЉУЧАК 

Докторска дисертација кандидата Павла Мијовића, дипл . инж. маш. у 

потпуности, како по обиму тако и по квалитету, одговара одобреној теми дисертације, 

одлуком бр. 01-113260-21 од 17. 09. 2015. године од стране Наставно-научног већа 
Факултета инжељерских наука у Крагујевцу. 

Кандидат је у приказу истраживаља користио уобичајену и стандардизовану 
. . . 

стручну терминологиЈу, а структура докторске дисертациЈе и методологиЈа излагаља су 

у складу с универзитетским нормама. 

У току израде докторске дисертације, кандидат Павле Мијовић, дипл. инж. маш. 
. . 

Је дошао до оригиналних научних резултата, приказаних у дисертациЈИ, КОЈа 

представљају значајан допринос у области индустријског инжељерства. Део резултата 

је публикован у једном рада у врхунском и једном раду у истакнутом међународном 

часопису као и у више радова презентираних на међународним скуповима. 

Кандидат је показао да влада методологијом научно-истраживачког рада и 

поседује способност системског приступа и коришћеља литературе. При томе је, 

користећи своје професионално образоваље и лично искуство , показао способност да 

сложеној проблематици приступи свеобухватно, у циљу дефинисаља интегративних 

закључака и добијаља конкретних и апликативних резултата. 

На основу свега претходно наведеног, Комисија за оцену писаног дела и усмену 

Јавну одбрану докторске дисертације кандидата Павла Мијовића, дипл. инж. маш., 

једногласно је закључила да докторска дисертација под насловом 

"РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА МУ ЛТИМОДАЛНОГ СИСТЕМА ЗА 

ПРАЋЕЊЕ ПАЖЊЕ РАДНИКА У РЕАЛНОМ РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ" 
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по квалитету; обиму и резултатима истраживања у потпуности зад0вољава све научне, 

стручне и законске критеријуме за израду докторске дисертације. 

Комисија са задовољством предлаже Наставно-научном већу Факултета инжењерских 

наука у Крагујевцу, да на основу овог Извештаја, докторску дисертацију прихвати као 

успешиу и да кандидата позове на јавну, усмену одбрану. 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

1. Др Ненад Филиnовић, редовни nрофесор, Факултет июtсењерских наука 
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2. Др Петар Тодоровић, ванредни професор, Факултет инжењерских наука у 

Универзитета у Крагујевцу, паучне области: Производно машинство, 
Индустријски инжењеринr, Председник комисије 

rlьfJ~ 
З. Др Вања Ковић, доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, 

научна област: Општа психологија 

t;~ (лл1( 
4. Др Мило ш Миловановић, доцент, Факултет организационих наука, Унивезитет у 

Бео научна област: Информационе 

5. PhD Maarteп De Vos, Associate ћofessor, Department ofEngineering, Institнte of 
Biomedical Engiвeering, University of Oxford, Area of expertise: Biomedical 
Engineering 

с ll~~Y~ СЈ) ~S==----6. PhD Micaela Demrche!a, Associate Professor, Dipatiimento Scienza Applicata е 
Tecnologia, Politecnico di Torino, Areas of expe1iise: Decision analysis in risk 
assessmeпt, Enviюmental Safcty Techniqнe & Hygiene and safety at work 

У Крагујевцу, 
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