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Програм научно-истраживачког рада  

Центра за вибро-акустичкe системe и обраду сигнала 

  
 

Делатност Центра за вибро-акустичке системе и обраду сигнала ЦЕВАС је 

приоритетно научна, и обједињује три истраживачке групе са Факултета техничких 

наука (ФТН) у Новом Саду: 

• Група за нелинеарну динамику и осцилације, 

• Група за акустику и говорне технологије, 

• Група за обраду биомедицинских сигнала. 

 

1. ЧЛАНСТВО, МЕНТОРСТВА, ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОДМЛАДАК 

 

Чланови појединих група (сарадници) уз назнаку њихових менторстава, као и 

потенцијални подмладак су дати у следећој табели. 

 
 Сарадник ЦЕВАС-а и ментор Докторанд (година одбане доктората) 

Група за нелинеарну динамику и осцилације 

1 Др Ивана Ковачић, ред. проф. Др Алесандро Карела (2008) 

Др Розаиди Рамлан (2009) 

Др Пунитавати Камеш (2011) 

Др Звонко Ракарић, ванр. проф. (2011) 

Немања Андоновски (март 2020) 

2 Др Ливија Цветићанин, ред. проф. Др Ивана Ковачић, ред. проф. (2002) 

Др Зорица Срђевић, ред. проф (2006) 

Др Миодраг Зуковић, ред. проф. (2008) 

Др Звонко Ракарић, ванр. проф. (2011) 

Петер Сухи (2021) 

Андраш Вецери (2021) 

3 Др Миодраг Зуковић, ред. проф.  

4 Др Драгана Штрбац, ванр. проф. Др Зорица Миросављевић, асистент (2019) 

5 Др Ивана Лончаревић, ванр. проф.  

Група за акустику и говорне технологије 

1 Др Владо Делић, ред. проф. Др Милан Сечујски, ванр. проф. (2009) 

Др Бранислав Поповић, науч. сарад. (2012) 

Др Никша Јаковљевић, ванр. проф. (2014) 
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Др Драгиша Мишковић, науч. сарад. (2017) 

Др Синиша Сузић, асистент (2019) 

Дарко Пекар, истр.-сарад. (до краја 2019) 

2 Др Милан Сечујски, ванр. проф. 

(догодине ред. проф.) 

Др Бранко Лучић (2017) 

Др Стеван Острогонац (2018) 

Тијана Носек, асистент (до краја 2020) 

3 Др Бранислав Поповић, науч. сарад. 

(ускоро виши науч. сарад.) 

Едвин Пакоци, истр.-сарад. (до краја 2019) 

4 Др Никша Јаковљевић, доцент 

(ускоро ванр. проф.) 

саветник Нине Маљковић (уписује 2019) 

5 Др Драгиша Мишковић, науч. сарад.  

6 Др Милан Гњатовић, доцент 

(ускоро ванр. проф.) 

Др Драгиша Мишковић, науч. сарад. (2017) 

Др Јовица Тасевски, доцент (2018) 

Др Срђан Савић, доцент (2018)  

7 Др Никола Ђурић, ванр. проф. Др Драган Кљајић, доцент (2018) 

Јелена Бјелица (докторираће до краја 2021) 

Млади који још немају научна или наставна звања 

1 Др Синиша Сузић, асистент 

(биће асист. С докторатом, па доцент) 

 

2 Дарко Пекар, истр.-сарад. (докторираће до краја 2019) 

3 Едвин Пакоци, истр.-сарад. (докторираће до краја 2019) 

4 Тијана Носек, асистент (докторираће до краја 2020) 

5 Никола Симић, истр.-сарад. (докторираће до краја 2019) 

6 Нина Маљковић (уписује докторске студије 2019) 

7 Александра Клашња (уписује докторске студије 2019) 

8 Јелена Бјелица (докторираће до краја 2021) 

Група за обраду биомедицинских сигнала 

1 Др Драгана Бајић, ред. проф. Др Татјана Лончар-Турукало, ванр. проф. 

(2012) 

Др Тамара Шкорић, доцент (2017) 

Др Горана Мијатовић, доцент (2018) 

итд. 

2 Др Владимир Петровић, ванр. проф. 

(ускоро ред. проф., 50% на ФТН) 

Др Владимир Остојић (2018) 

Др Бобан Бонџулић (2016) 

Раде Павловић (одбрана до краја 2019) 

3 Др Татјана Лончар-Турукало, ванр. 

проф. 

Др Владимир Тадић (2017) 

саветник Ивана Лазић (уписао 2017) 

4 Др Оливера Швељо, ванр. проф.  

(10% на ФТН) 

 

5 Др Тамара Шкорић, доцент  

6 Др Горана Мијатовић, доцент  

Потенцијални подмладак групе: 

1 Иван Лазић, истраживач-сарадник (уписао докторске студије 2017) 

2 Катарина Младеновић, студ. демонстр. (уписује мастер студије 2019) 

3 Александра Зец, студ. демонстр. (уписује мастер студије 2019) 
НАПОМЕНА:  

У „број истраживача који је на последипломским студијама за које су ангажовани сарадници 

центра“ спадају и докторанди на Мехатроници ФТН-а где је запослен доц. Милан Гњатовић. На 
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студијдке програме Енергетика, електорника и телекомуникације,  и на Мехатронику уписује се 20-

так докторанада годишње. 

 

2. ПРОГРАМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

ЦЕНТРА ЗА ВИБРО-АКУСТИЧКЕ СИСТЕМЕ И ОБРАДУ СИГНАЛА 

ЦЕВАС 

 

 Заједнички именитељ све три групе ЦЕВАС-а су осцилације – њихово 

генерисање, моделовање, анализа, контрола и примена. У том погледу, удруживање 

ове три истраживачке групе за примарни циљ има остваривање присније сарадње и 

синергијске интеграције као основе за кооперативну иновативност у области 

истраживања широког спектра система које карактеришу осцилаторни сигнали и 

осцилаторни феномени. Са овог становишта изучавају се теоријски и практични 

вибро-акустички проблеми структуралног инжењерства, али и живи организми – 

приоритетно човек. Истраживања усмерена ка човеку обухватају анализу и обраду 

звука са акцентом на говорну комуникацију између човека и машине, уз 

моделовање процеса артикулације и перцепције говора. Развијају се методе обраде 

структуралних и говорних сигнала, а посебна пажња се придаје развоју метода 

обраде и анализе физиолошких (кардиоваскуларних, неуралних, итд.) сигнала за 

аналитичку подршку медицинској дијагностици/прогностици, уз оптимизацију 

преноса сигнала. Ова истраживања, која иду од фундаменталних теоријских 

студија до реализације иновативних техничких решења и производа, представљају 

особену одлику Центра. 

 

 Удруживање ове три истраживачке групе ће у наредном периоду бити 

усмерено ка: 

• остваривању континуалног, одрживог високог нивоа научних резултата 

високог квалитета из описаних области, 

• поспешивању трансфера резултата научноистраживачког рада у иновативне 

примене које ће допринети широј друштвеној заједници, 

• креирању платформе за повећање видљивости у међународној научној 

заједници, 

• даљем развоју међународне сарадње (уговори о сарадњи, институционали-

зација заједничких програма и сл.), 

• учвршћивању основа за остваривање максималне добити од ЕУ органи-

зација, инвестиционих и истраживачких пројектних програма, 

• набавци лабораторијске опреме, 

• промоцији кооперације између основних (теоријских) научних дисциплина 

и техничко-технолошких дисциплина, 

• стимулацији интересовања и интензивирању ангажовања младих истражи-

вача. 

 У складу са законском регулативом, научно-истраживачки рад Центра 

изузетних вредности обухвата:  

1) научна истраживања високог квалитета, 
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2) рад са младим истраживачима, 

3) научно усавршавање истраживача у реномираним иностраним центрима, 

4) научно усавршавање младих истраживача из иностранства, 

5) развој међународне сарадње и организацију научних скупова, интензивних 

научних курсева, семинара и предавања, укључујући гостујуће предаваче из 

земље и иностранства, 

6) учешће на међународним скуповима са предавањима по позиву, 

7) набавку опреме за научни рад и сл. 

 

 

 

 

 О ГРУПИ ЗА НЕЛИНЕАРНУ ДИНАМИКУ И ОСЦИЛАЦИЈЕ 

 Група за нелинеарну динамику и осцилације се бави механичким и мате-

матичким моделовањем динамичких и осцилаторних система, квантитативном и 

квалитативном анализом њиховог понашања и пратећих феномена. Акценат је на 

нелинеарним системима, при чему нелинеарност може бити геометријског типа, те 

потицати од својстава материјала, типа оптерећења (дејства) или физичке конфигу-

рације. Са овог становишта изучавају се теоријски проблеми структуралног инже-

њерства, акустички метаматеријали и метаструктуре, као и нелинеарни динамички 

и осцилаторни процеси у живим организмима, као што су динамика неурона и 

осцилације вокалног тракта. У овом смислу, теоријска истраживања која спроводи 

ова група представљају полазну основу за истраживања метода обраде сигнала и 

процеса артикулације и перцепције говора која у оквиру Центра за вибро-акустичкe 

системe и обраду сигнала спроводе Група за обраду биомедицинских сигнала и 

Група за акустику и говорне технологије. 

Чланови Групе за нелинеарну динамику и осцилације су развили интензивну 

и плодну међународну сарадњу са истраживачима из најзначајнијих истраживачких 

центара Америке, Енглеске, Италије, Румуније, Мађарске, итд. 

Осим теоријских истраживања спроводе се и практични поступци вибро-

дијагностике – контроле и одржавања вибрационог стања постројења и машина. У 

овом погледу постоји развијена сарадња са регионалним субјектима процесне 

индустрије, термоелектранама, топланама, водоводним постројењима, итд. 

Групу чини пет чланова чије уже научне области припадају области 

основних истраживања (механици и физици). Према индексној бази SCOPUS, 

чланови групе су до сада објавили више од 350 публикација (укључујући научне 

монографије код најреномиранијих светских издавача), чија цитираност прелази 

4000 цитата, чиме они спадају међу најцитираније на ФТН. Три члана групе 

(Ливија Цветићанин, Ивана Ковачић и Миодраг Зуковић - сви редовн професори) 

су у претходном периоду награђени годишњим признањем ФТН-а за научна 

достигнућа и научну продукцију. Проф. др Ливија Цветићанин је такоће добитник 

награде Thompson Reuters-а за „истакнути и континуални допринос светској науци 

и науци у Србији”, а награда јој је додељена 2011. године на основу чињеница да је 

њен рад најцитиранији у категорији једноауторских радова од 12.000 

регистрованих српских научника и докторанада.  Недавно су објављене студије 

које је, заједно са још 7 српских научника, сврставају међу 1.5% најутицајних у 
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свету. Ванредни професори Драгана Штрбац и Ивана Лончаревић су такође 

награђиване: Драгана Штрбац два пута као најбоље оцењени асистент а касније и 

професор од стране студената, што указује на квалитет њеног рада са подмлатком, 

док је Ивана Лончаревић први добитник награде из Фонда „Момчило Момо 

Новковић”, која се додељује младим наставницима и сарадницима ФТН-а за 

изванредне резултате у раду са студентима у наставним и ваннаставним 

активностима, одличне научне резултате и допринос промоцији ФТН-а на 

националном и међународном нивоу. Ливија Цветићанин, Ивана Ковачић и 

Драгана Штрбац су у претходном периоду били ментори свршених докторанта (Д. 

Штрбац током 2019. године), док су Ливија Цветићанин и Ивана Ковачић тренутно 

ментори на изради 3 докторске тезе на иностраним универзитетима (Мађарска и 

Италија). 

 

 О руководиоцу Групе за нелинеарну динамику и осцилације 

Ивана Ковачић је рођена 1972. године у Новом Саду, где и данас живи. 

Завршила је студије на машинском одсеку Факултета техничких наука Универзи-

тета у Новом Саду (смер Механика и машинске конструкције). Академски назив 

магистра техничких наука и научни степен доктора техничких наука је стекла из 

области Механика на истом факултету 1999, односно 2002. године. На Факултету 

техничких наука је прошла кроз звања од асистента приправника до редовног 

професора. Прошла је кроз постдокторска усавршања на Универзитету у 

Саутемтону, Велика Британија и Ла Сапиенца у Риму, Италија. 

Област њеног научног истраживања су нелинеарне осцилације. Према 

последњој званичноој категоризацији научних истраживача, истраживач је највише 

А1 категорије. Објавила је више од 150 публикација, међу којима je више од 75 

радова у најеминентнијим часописима са SCI листе, већински М21а и М21 

категорије. Према индексној бази SCOPUS, цитираност јој прелази 1800 цитата, од 

којих су 5 публикација цитиране више од 100 пута. Њена библиографија обухвата и 

две научне монографије које је објавио John Willey & Sons. Своје радове је као 

редовни учесник и уводни предавач по позиву презентовала на бројним 

конференцијама у земљи и иностранству (Портланд, Блексбург, Лисабон, Порто, 

Лублин, Глазгов, Абердин, Дармштадт, Рим, Венеција, Братислава, Париз, Краков, 

Темишвар, Будимпешта, Београд, Нови Сад, Ниш, итд). 

Jула 2018. године је oрганизовала у Новом Саду симпозијум ‘Exploiting 

Nonlinear Dynamics for Engineering Design ENOLIDES’. Организацију скупа јој је 

након селекције доделиo International Union for Theoretical and Applied Mechanics. 

Ово је било први пут да је организацја IUTАM симпозијума додељена Србији, иако 

је Србија члан овог друштва од његовог оснивања, педесетих година прошлог века, 

што говори о међународној репутацији проф. Ковачић. 

Током својих магистраских студија била је стипендиста Министарства за 

науку РС. Такође је добитник стипендије Министарства за науку РС за постдоктор-

ско усавршавање у Институту за звук и вибрације Универзитета у Саутемптону, 

Велика Британија, током 2006. године. Добитник је награде Растко Стојановић, 

Српског друштва за механику 2005. и награде за научну продукцију Факултета 

техничких наука 2009. године. 
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Током своје каријере је била вишегодишњи гостујући професор на 

универзитетима у Саутемптону, Шефилду и Глазгову. Изабрана је и за почасног 

страног члана Академије наука и уметности регије Марке у Италији. 

Ивана Ковачић обавља функцију уредника у часопису Journal of Sound and 

Vibration за област нелинеарне осцилације (издавач Elsevier, категорија М21), 

Meccanica (издавач Springer, категорија М21) и Mechanics Research Communication 

(издавач Elsevier, категорија М22). Рецензент је за више од 25 научних часописа са 

SCI листе. 

До сада је учествовала на више од 20 научних пројеката (10 међународних), 

а тренутно води међународни пројекат из области буке и вибрација који обезбеђује 

лабораторијску опрему за ЦЕВАС од приближно 150,000.00 евра. Била је 

ангажована као члан Научних и Организационих одбора бројних 

интернационалних конференција у земљи и иностранству (Порто, Агадир, 

Маракеш, Темишвар, Лодз, Лисабон, Дармштат, Глазгов, Лувијен, Саутемптон, 

Врњачка Бања, Нови Сад, итд). 

Члан је European Association for Structural Dynamics, European Community on 

Computational Methods in Applied Sciences ECCOMAS, European Mechanics Society 

EUROMECH.  

 

 

 О ГРУПИ ЗА АКУСТИКУ И ГОВОРНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Групу за акустику и говорне технологије чини тим истраживача фокусира-

них на звук и обраду аудио сигнала, који је најпознатији по резултатима из обраде 

говорног сигнала – аутоматско препознавање говора (ASR) и синтеза говора на 

основу текста (TTS) – али у последње време шири своју делатност и на аутоматско 

препознавање говорника и емоција у гласу, синтезу експресивног говора, као и 

примене свих ових говорних технологија у мултимодалним дијалошким системима 

који ће моћи да комуницирају са људима приближно природно као што људи 

комуницирају међусобно. Око ове мисије окупио се тим са језгром од 10-так 

истраживача са ФТН и из предузећа АлфаНум посвећених развоју говорних 

технологија и дијалошких система за српски и сродне јужнословенске језике. 

Истраживачи Групе за акустику и говорне технологије ће са осталим групама у 

Центру сарађивати на истраживању и моделовању артикулације и перцепције 

говора и когнитивних нивоа говорне комуникације, као и развоју иновативних 

производа као што су: асистивне технологије на бази говорних технологија и 

дијалошких система посебне намене, аудиторна анализа сцене, затим аудио-

мониторинг системи за детекцију и реконструкцију хазардних ситуација, мапирање 

буке и праћење слушаности радио и ТВ програма преко мобилних телефона - на 

основу аутоматског препознавања неговорних сигнала, итд. Дијалошки системи 

могу комбиновати текст, говор и друге модалитете комуникације (нпр. визуелне и 

тактилне), са огромним могућностима различитих примена (уређаји могу да 

разумеју човеков говор и да препознају друге звуке, као и да одговоре на жељени 

начин), а у великој мери се ослањају на језичке и говорне технологије, у чијем 

развоју и примени је ова група лидер у региону и има стратешку предност у развоју 

ових система за већину јужнословенских језика. У оквиру успешне сарадње ФТН и 
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spin-off предузећа „АлфаНум” са неколико НИО и предузећа из Србије и региона 

већ су развијене поједине језичке и говорне технологије високог квалитета за 

српски и неке друге јужнословенске језике. То је изузетно важно, јер се ове 

технологије морају у великој мери посебно развијати за сваки језик и 

прилагођавати његовим специфичностима, а за то је по правилу потребно доста 

времена и ресурса, па су резултати ове групе од великог значаја за очување српског 

и сродних језика у савременим комуникацијама, које ће се све више ослањати на 

говорну комуникацију човек-машина. 

Највећа достигнућа ове групе огледају се у широко примењеним резулта-

тима научно-истраживачког рада који је преточен у бројна техничка решења која се 

користе у више држава у региону: говорни портали на Интернету и у јавној 

телефонској мрежи, системи за аудио претрагу, персоналне апликације које се 

користе на паметним телефонима и у паметним кућама, разна помагала за особе са 

инвалидитетом, системи за диктирање медицинских налаза итд. За иновативне 

производе на бази говорних технологија овај тим је добио више признања: Гран 

при „Златни Архимед” на Салону иновација и индустријске својине у Москви 

(2008), Награда ЕРСТЕ Фондације за пројекат „Говорни портал за слепе – Контакт” 

као један од најбољих пројеката социјалне интеграције у региону (2008), Златна 

плакета Савеза проналазача Војводине за наступ на „Тесла фесту” (2007), Награда 

МПНТР за ”Advertising Monitor” као најбољу технолошку иновацију у Србији 

(2006), Плакета Друштва за информатику Србије за „Говорни софтвер за слепе 

кориснике рачунара anReader” као најбољи информатички производ у Србији 

(2004)...  

Активности у Центру, сарадња са другим истраживачким групама и инсти-

туцијама, опремање лабораторија, привлачење и мотивисање младих истраживача – 

треба да допринесу развоју препознавања континуалног говора из великих речника, 

што отвара могућност диктирања произвољног текста, транскрипције аудио-записа 

и богатијих дијалошких сиетема, као и бројних апликација на бази аудио-

мониторинга преко широко распрострањених и свуда присутних микрофона на 

мобилним телефонима – њихове мембране вибрирају и региструју звук, а да ли ми 

користимо све информације које они пружају?  

 

 О руководиоцу групе за акустику и говорне технологије 

Владо Делић je универзитетски професор и инжењер електротехнике, 

руководилац пројеката и истраживач, посебно заинтересован за обраду аудио-

сигнала и говорну комуникацију човек-машина. Рођен је 1964. у Новом Саду, где и 

данас живи и ради. Дипломирао је и докторирао на Факултету техничких наука у 

Новом Саду 1989. и 1997, а у међувремену је магистрирао на Електротехничком 

факултету у Београду 1993. године. Од дипломирања запослен је на Факултету 

техничких наука, где је биран редом у сва академска звања од асистента до редов-

ног професора (2013) на Универзитету у Новом Саду и то за ужу научну област 

Телекомуникације и обрада сигнала. Предавао је више предмета: Дигиталне теле-

комуникације, Дигитална обрада сигнала, Акустика и аудио-техника (у мултиме-

дији; у медицини), Акустика и заштита од буке, Говорне технологије, а повремено 

је био ангажован као гостујући професор и на другим факултетима у Суботици, 
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Сомбору, Новом Саду и Нишу. Плод његовог педагошког рада је увођење у наставу 

нових области на УНС као што су дигитална обрада сигнала, акустика и говорне 

технологије – програми за које су показали интересовање и универзитети у региону 

(Бања Лука, Загреб, Подгорица, Скопље), на којима такође повремено гостује.  

Након докторирања почео је да окупља истраживачко-развојни тим 

„АлфаНум”, који је обележио другу половину његове каријере. Идеја истраживања 

и развоја говорних технологија, односно говорне комуникације човек-машина, која 

спада у најизазовније проблеме са којима се човек ухватио у коштац, привлачила је 

само најбоље сараднике. Да би машине научиле да причају као људи, неопходно је 

објединити знања из акустике, дигиталне обраде сигнала, телекомуникација, али и 

математике, програмирања, па и лингвистике, фонетике итд. Мултидисциплинарни 

тим је нарастао на преко 30 сарадника проф. Делића, међу којима је већина била 

међу најбољим студентима генерације, а језгро тима чине млађи доктори наука 

којима је проф. Делић био ментор у последњих 10 година (Сечујски, Јаковљевић, 

Поповић, Мишковић, Сузић), а тиму се придружио др Гњатовић, који је доктори-

рао у Немачкој (такође као најбољи студент генерације), као и Дарко Пекар – 

директор предузећа АлфаНума.  

Проф. Делић је водио низ научних пројеката на којима се развијају говорне 

технологије за српски и сродне јужнословенске језике, на основу којих су реали-

зована вредна помагала за особе са инвалидитетом, али и други производи чији ће 

даљи развој омогућити знатно ширу примену и очување српског језика у савреме-

ним комуникацијама. Његов научни рад праћен је са преко 300 научних и стручних 

публикација, а у последњих 10 година коаутор је на 22 рада у часописима са SCI 

листе. Најзначајнији резултати његовог научног рада су кроз трансфер знања и 

технологија преко предузећа АлфаНум уграђени у 10-так техничких решења, од 

којих су нека широко примењена у Србији, али и у земљама у региону Западног 

Балкана. Члан је научних одбора неколико међународних конференција (SPECOM, 

TELFOR, TAKTONS) и доприноси развоју неколико српских часописа (Telfor Jour-

nal, Info M, ComSIS) и домаћих конференција (ЕТРАН, ДОГС). Веома је активан у 

стручним организацијама: IEEE, AES, Друштво за телекомуникације. Представљао 

је Србију у европским COST акцијама и био руководилац партнера из Србије на 

EUREKA пројектима. Од 2015. је члан Матичног научног одбора за електронику, 

телекомуникације и информационе технологије при МПНТР. 

 Проф. Делић добитник је неколико вредних признања: Повеља Школе 

ученика оштећеног вида „Вељко Рамадановић" у Земуну за доприносе на 

пројектима за слепе и слабовиде ученике (2007), Повеља „Капетан Миша 

Анастасијевић” за допринос иновацијама (2005), Првомајска награда за креативни 

рад и стваралаштво (2004). Матица српска је доделила прву награду „Михајло 

Пупин" групи дипломских радова (2002) и магистарском раду Милана Сечујског 

(2004), који су рађени под менторством проф. Делића, а био је и ментор 

победничког студентског тима на међународном такмичењу компаније Ericsson 

”Advanced Communication Technology Competition” (2001). 
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 О ГРУПИ ЗА ОБРАДУ БИОМЕДИЦИНСКИХ СИГНАЛА 

Основа ове групе при Катедри за телекомуникације и обраду сигнала је 

постављена 2000. године, када је у наставни план и програм ФТН-а уведен предмет 

Обрада биомедицинских сигнала. Садашњи рад групе покрива неколико области. 

Пре свега, то је обрада кардиоваскуларних сигнала. Ритам срца представља основу 

за музички темпо andante (нормалан, релаксиран темпо) и можда се и због тога 

сматра да је рад срца (ЕКГ сигнал) периодичан. Међутим, ради се заправо о неста-

ционарном псеудосинхроном сигналу. Основне осцилације модулисане су низом 

физиолошких контролних сигнала са повратним спрегама чије функционисање још 

није до краја објашњено. Тек ако све регулације откажу ЕКГ сигнал постаје перио-

дичан, а то се дешава непосредно пред смрт субјекта. У овој области екипа је 

постала члан European Working Group on Blood Pressure and Heart Rate Variability 

(EUROBAVAR) и European Study Group on Cardiovascular Oscillations (ESGCO). У 

Србији сарађује са Лабораторијом за кардиоваскуларну фармакологију Медицин-

ског факултета у Београду (руководилац проф. др Нина Јапунџић-Жигон) и Лабо-

раторијом за неинвазивну неурокардиологију при Клиничко-болничком центру 

Бежанијска коса (руководилац проф. др Бранислав Миловановић). Са њима овај 

део екипе учествује у организацији годишњег међународног конгреса Неурокард, 

где редовно има позивну секцију из обраде сигнала. Екипа је успоставила близак 

контакт са колегама из Института за медицинску статистику при Универзитетској 

болници универзитета Фридрих Шилер из Јене (Немачка). 

Други тематски оквир рада је обрада неуралних сигнала. У том сегменту 

екипа има два билатерална пројекта, ”Statistical characterization of neural behavior in 

the cerebral cortex of behaving animals” са Институтом за физику Мађарске акаде-

мије наука, чији је руководилац проф. Драгана Бајић, и ”Decoding hidden causes of 

decisions from brain signals” Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

из Брона, Француска, чији је руководилац Татјана Лончар-Турукало. Екипа је 

учесник и COST акције ”Neuromath”. Полазећи од композитних сигнала (ЕКГ), 

преко изолованих сигнала једне ћелије у кори великог мозга, екипа се спустила и 

до молекуларних размера, пратећи осцилације протона појединачних елемената 

(водоника и понекад кисеоника) у Центру за имиџинг Института за онкологију у 

Сремској Каменици, где др Оливера Швељо ради са 90% радног времена.  

Коначно, али не и најмање важно, ту је и бежични пренос сигнала са тела 

(BAN – Body Area Networks) као значајан сегмент шире тематске области бежичних 

сензорских мрежа. За сада је то само утицај тела на сигнал, али у перспективи ће се 

размататрати повратни утицај – зрачења (сигнала) на околину. Такође, група има 

значајну сарадњу са фирмом Висарис из Земун поља по питању простирања 

рендгентских зрака у процесу аквизиције медицинске слике.  

 

 О руководиоцу групе за обраду биомедицинских сигнала 

Драгана Бајић је рођена 8. априла 1961. у Београду. Електротехнички 

факултет у Београду уписала је 1979. године а дипломирала почетком септембра 

1984. са просечном оценом 9.43 током студија и 10 на дипломском раду. Испите на 

постдипломским студијама завршила је са просечном оценом 10. На Електро-

техничком факултету у Београду одбранила је магистарску тезу 1989. године и 
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докторску дисертацију „Анализа проблема синхронизације рама: статистички 

параметри, оптималне структуре, ентропија” (за коју је добила награду Привредне 

коморе Београда за најбољу дисертацију) 1995. године.  

Године 1984. запослила се као сарадник на војним пројектима при тада-

шњем Заводу за телекомуникациону и микроталасну технику Електротехничког 

факултета у Београду. У звање асистента-приправника бирана је 1987, у звање 

асистента 1990. а у звање доцента 1995. године. Након Закона о Универзитету 1998. 

прелази на Универзитет у Новом Саду. У звање ванредног професора бирана 2001. 

године. Године 2003. положила је стручни испит Инжењерске коморе из области 

оптичког преноса. У звање редовног професора бирана је 2006. године.  

Током 2001. године била је гостујући професор на универзитету у Улму, 

Немачка преко ког се повезала са ФП6 и ФП7 COST акцијама као представник 

Србије: 273 – Towards Mobile Broadband Multimedia Networks (2001-2005), 289 – 

Spectrum and Power Efficient Broadband Communications (2003-2007), 2100 – Perva-

sive Mobile and Ambient Wireless Communications (2007-2011), IC1004 - Cooperative 

Radio Communications for Green Smart Environments (2011-2015) и коначно 

CA15104, “Inclusive Radio Communication Networks for 5G and beyond” (2016-2020). 

Исходи акција су поглавља у истакнутим међународним монографијама, а најзна-

чајнији је повезивање младих колега са Катедре са колегама из иностранства што је 

резултовало у ФП7 пројектима и докторским и пост-докторским ангажманима.   

Активна је у специјалној групи CA15104 пројекта посвећеној Body Area 

Networks, из које је проистекао пројекат билатералне сарадње са Португалом. 

Поред учешћа на међународним пројектима, радила је на низу војних пројеката (до 

1990. године). Од 1987. непрестано учествује у пројектима Министарства науке 

Србије. Учествовала је у изради стандарда из области рачунарских 

телекомуникација. 

Области интересовања су синхронизација, секвенце и моделирање процеса, 

као и специфичне технике заштитног кодовања прилагођене апликацијама. У 

анализи биолошких сигнала највише ради на споју теорије случајних процеса и 

теорије информација са анализом биомедицинских сигнала.  

Аутор је низа радова у међународним часописима и на конференцијама. 

Рецензирала је радове на конференцијама и у часописима, као и међународне 

пројекте. Учествовала је у раду програмских одбора међународних конференција.  

Предмети које предаје су Рачунарске комуникације na студијском програму 

Поштанске телекомуникације и саобраћај, Анализа и обрада биомедицинских 

сигнала на студијском програму Биомедицинско инжењерство, као и Теорија 

информација у биосистемима на мастер студијама Биомедицинског инжењерства. 

Што се докторских студија тиче, предаја Обраду сигнала на студијском програму 

Биофотоника на Универзитету у Београду, као и предмет Линеарна и нелинеарна 

анализа кардиоваскуларних података на студијском програму Експериментална 

кардиологија при Медицинском факултату Универзитета у Београду. На 

докторским студијама при Универзитету у Новом Саду била је ментор 

докторантима и магистрантима, али предмете је морала да препусти старијим 

колегама.  


