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ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА 

ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ  

 

 

I       ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ  

Орган који је именовао комисију: Декан ФТН, на основу Одлуке НН већа број 012-199/27-2019 и у 

складу са Статутом 

Датум именовања комисије:  30.05.2019. 

Састав комисије:  

1. Др Владо Делић редовни 

професор 

Телекомуникације и обрада 

сигнала 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад председник 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

2. Др Татјана Грбић редовни 

професор 

Теоријска и примењена 

математика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

3. Др Јелена Николић доцент Телекомуникације 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Електронски факултет, Ниш члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

4. Др Никша Јаковљевић доцент Телекомуникације и обрада 

сигнала 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

5. Др Бранислав Поповић научни 

сарадник 

Телекомуникације и обрада 

сигнала 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

6.    

 презиме и име звање ужа научна област 

   

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

 

1. Име, име једног родитеља, презиме: Едвин, Тибор, Пакоци 

2. Датум рођења:    14.05.1988. Место и држава рођења:  Зрењанин, Србија 

 

II.1 основне студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет:    Универзитет у Новом Саду 

факултет:   Факултет техничких наука 

студијски програм:   Енергетика, електроника и телекомуникације 

звање:    Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 

 

II.2 мастер или магистарске студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет:  Универзитет у Новом Саду 

факултет:  Факултет техничких наука 

студијски програм:  Енергетика, електроника и телекомуникације 

звање:     Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 

научна област: Телекомуникације и обрада сигнала 

наслов завршног рада: Синтеза говора на бази скривених Марковљевих модела за српски језик  

    

 

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: 

 

2007. 2011. 9.96 

2011. 2012.. 10.00 

2012. 

120 10,00 
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II.4 приказ научних и стручних радова  

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

1. 

E. Pakoci, B. Popović, D. Pekar, “Using Morphological Data in Language 

Modeling for Serbian Large Vocabulary Speech Recognition”, Computational 

Intelligence and Neuroscience, Advanced Signal Processing and Adaptive 

Learning Methods, vol. 2019, 2019, pp. 1-8 

M22 

кратак опис садржине: У раду су приказани резултати примене нових модела језика за 

српски у систему за аутоматско препознавање говора на великим речницима, који су базирани 

на n-грамима, односно на дубоким рекурентним неуронским мрежама. Нови алати за 

креирање језичких модела на бази неуронских мрежа допуштају коришћење и додатних 

лексичких и морфолошких обележја у моделу, осим самог идентитета речи. Описан је начин 

за одређивање жељених морфолошких категорија у корпусу за обуку модела, и један начин 

инкорпорирања додатних морфолошких обележја у сам модел. Резултујући систем омогућава 

превазилажење дела честих грешака при препознавању говора као што су грешке у падежу, 

граматичком роду или броју, за морфолошки богате језике као што је српски. Систем је 

тестиран на највећем постојећем тест скупу за српски, и показао је значајно побољшање у 

односу на референтни систем. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ          ДЕЛИМИЧНО  

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

2. 

S. Ostrogonac, E. Pakoci, M. Sečujski, D. Mišković, “Morphology-based vs 

Unsupervised Word Clustering for Training Language Models for Serbian”, 

Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, vol. 16, no. 2, 2019, 

pp. 183-197 

M23 

кратак опис садржине: У раду је описан начин решавања проблема реткости података у 

обуци језичких модела за морфолошки богате језике, као што је српски. Решење је базирано 

на кластеровању речи у групе које могу да буду добро репрезентоване одређеном, 

јединственом класом. Један од испитаних начина кластеровања је ненадгледан приступ уз 

помоћ оптимизованог Брауновог алгоритма који се ослања на статистике корпуса за обуку, а 

други начин је базиран на морфологији, који захтева експертско знање. Оба приступа су 

тестирана и са n-грам моделима, и са моделима базираним на рекурентним неуронским 

мрежама. Тестови перплексивности и стопе грешке препознавања речи показали су значајну 

предност укључивања експертског знања у процес кластеровања. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ          ДЕЛИМИЧНО  

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

3. 

M. Sečujski, D. Pekar, R. Mak, E. Pakoci, N. Jakovljević, V. Delić, “A 

Comparison of Decision Tree Based Approaches to the Modelling of Prosodic 

Features in Serbian”, Verbal Communication Quality, Interdisciplinary 

Research II, 2013, pp. 75-90 

M14 

кратак опис садржине: У поглављу су описани упоредни резултати два приступа за 

кластеровање преко стабла одлуке примењена у моделовању прозодијских обележја у 

системима за синтезу говора из текста на српском језику. Прецизније, ради се о моделовању 

интонације и трајања фонетских сегмената. Први алгоритам је примењен у систему за синтезу 

говора на бази конкатенације говорних сегмената, а други у новом параметарском систему на 

бази скривених Марковљевих модела. Рађен је и објективни и субјективни тест (тест 

слушања). Оба теста су јасно показала предност другог приступа. Резултујућа прозодијска 
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обележја у том приступу нису много одступала од обележја природног говора. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

4. 

E. Pakoci, B. Popović, D. Pekar,  “Improvements in Serbian Speech Recognition 

Using Sequence-Trained Deep Neural Networks”, SPIIRAS Proceedings, vol. 3, no. 

58, 2018, pp. 53-76 
M52 

кратак опис садржине:  У раду су описана унапређења у акустичком моделовању за системе 

за аутоматско препознавање говора на српском језику на великим речницима. Нови акустички 

модел је базиран на савременим дубоким неуронским мрежама обученим дискриминативном 

методом на нивоу реченице, тачније варијантом MMI (Maximum Mutual Information) 

критеријума обуке. Изложени су и детаљи оптимизације архитектуре неуронске мреже, 

улазних говорних обележја, аудио базе за обуку, и фонетског речника. Сви резултати су дати 

на тада најопширнијој тест бази за српски језик, уз коришћење претходно оптимизованог n-

грам модела језика. 

рад припада проблематици докторске дисертације:       ДА               НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

5. 
S. Suzić, S. Ostrogonac, E. Pakoci, M. Bojanić, “Building a Speech Repository for 

a Serbian LVCSR System”, Telfor Journal, vol. 6, no. 2, 2014, pp. 109-114 M52 

кратак опис садржине: У раду je описана комплетна процедура припреме аудио снимака и 

пратећих докумената који су потребни за обуку акустичког модела у систему за аутоматско 

препознавање говора на српском језику. 

рад припада проблематици докторске дисертације:        ДА               НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

6. 

B. Popović, E. Pakoci, D. Pekar, “A Comparison of Language Model Training 

Techniques in a Continuous Speech Recognition System for Serbian”, 20
th
 

International Conference on Speech аnd Computer SPECOM 2018, Leipzig, 

Germany, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 11096, 2018, pp. 522-531 

M33 

кратак опис садржине:  У раду је испитан низ различитих техника за обуку језичких модела 

са применом у аутоматском препознавању говора на великим речницима за српски језик. 

Првенствено се ради о поређењу језичких модела на бази неуронских мрежа обучених 

различитим јавно доступним програмским алатима за обуку, међусобно и у односу на 

референтни n-грам модел. Пронађен је оптималан алат и конфигурација за даље експерименте 

и практичну примену. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

7. 

E. Pakoci, B. Popović, D. Pekar, “Language Model Optimization for a Deep Neural 

Network Based Speech Recognition System for Serbian”, 19
th
 International 

Conference on Speech аnd Computer SPECOM 2017, Hatfield, UK, Lecture Notes 

in Artificial Intelligence, Vol. 10458, 2017, pp. 483-492 

M33 

кратак опис садржине: У раду су представљени резултати тестирања неколико варијанти n-

грам модела српског језика у оквиру система за аутоматско препознавање говора на великим 

речницима, који садржи нове брзе акустичке моделе базиране на дубоким неуронским 

мрежама. Испитане су две варијанте техника ублажавања расподеле вероватноћа и неколико 

вредности прага одсецања виших n-грама при обуци. На тесту са преко 120000 речи у речнику 

одређена је оптимална техника ублажавања и оптималан праг одсецања, као и потенцијална 

предност додатне дискриминативне акустичке дообуке базних скривених Марковљевих 

модела пре обуке саме неуронске мреже да би се обезбедило што прецизније временско 

поравнање улазних података. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

8. 

B. Popović, E. Pakoci, D. Pekar, “End-to-End Large Vocabulary Speech 

Recognition for the Serbian Language”, 19
th
 International Conference on Speech 

аnd Computer SPECOM 2017, Hatfield, UK, Lecture Notes in Artificial 

Intelligence, Vol. 10458, 2017, pp. 343-352 

M33 

кратак опис садржине: У раду су представљене могућности система за аутоматско 

препознавање говора на великим речницима за српски језик који користи такозвану end-to-end 

архитектуру која директно моделује везу између говора и скупа фонетских јединица 

независних од контекста, чиме значајно умањује потребу за експертским знањем при 

дизајнирању система. Архитектура и одговарајући декодер су имплементирани преко Калди 

алата, који су коришћени и до сада. Иако су резултати били лошији за око 50% релативно у 

односу на референтни систем, тестови су показали да и овакав систем, који не захтева много 

експертског знања и који нема ни изблиза тако пуно параметара, може да произведе стопе 

грешке које нису у потпуности неприхватљиве. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 

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

9. 

E. Pakoci, B. Popović, D. Pekar, “A Phonetic Segmentation Procedure Based on 

Hidden Markov Models”, 18
th
 International Conference on Speech аnd Computer 

SPECOM 2016, Budapest, Hungary, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 

9811, 2016, pp. 67-74 

M33 

кратак опис садржине:  У раду је описана нова варијанта процедуре за аутоматско временско 

поравнање произвољних аудио база података, која може бити корисна у разним апликацијама. 

Испитано је и неколико могућих метода модификације основне процедуре. Експерименти 

поређења аутоматског поравнања са ручним на датом тест скупу показали су веома добре 

резултате, са готово 90% фонема у оквирима од 20 милисекунди од ручно одређене позиције. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

10. 

B. Popović, E. Pakoci, D. Pekar, “Advanced Voice Activity Detection on Mobile 

Phones by Using Microphone Array and Phoneme-Specific Gaussian Mixture 

Models”, 14
th
 International Symposium on Intelligent Systems and Informatics 

SISY 2016, Subotica, Serbia, 2016, pp 45-48 

M33 

кратак опис садржине: У раду је описан напредан систем за детекцију говорне активности у 

улазном говорном сигналу, који је првенствено развијен за мобилне уређаје са ограниченим 

хардверским ресурсима. Систем користи дуални микрофонски низ у циљу потискивања буке, 

и фонетски декодер са ограниченом граматиком за одређивање тренутака почетка и завршетка 

говора у датом сигналу. Декодер користи моделе Гаусових мешавина, који уз помоћ 

добијених акустичких тежина и енергије сигнала повећавају робустност предложеног система. 

Експерименти на специјалној бази снимака са мобилних телефона показали су високу тачност 

у одређивању говорне активности, чак и у случају високог нивоа буке. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

11. 

B. Popović, S. Ostrogonac, E. Pakoci, N. Jakovljević, V. Delić, “Deep Neural 

Network Based Continuous Speech Recognition for Serbian Using the Kaldi 

Toolkit ”, 17
th
 International Conference on Speech аnd Computer SPECOM 2015, 

Athens, Greece, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 9319, 2015, pp. 186-

192 

M33 

кратак опис садржине: У раду је описан систем за аутоматско препознавање говора за српски 

језик на бази дубоких неуронских мрежа, обучен преко Калди алата. Улазни подаци за обуку 

мреже добијени су преко базног система који се ослања на скривене Марковљеве моделе и 

Гаусове мешавине. Обука и тестирање су рађени на аудио бази телефонских огласа. Речник је 

садржао нешто преко 22000 речи. У једном експерименту коришћен је n-грам језички модел 

обучен на текстовима огласа и делу српског новинског корпуса, а у другом експерименту 

коришћен је неутралан језички модел (где су све речи једнако вероватне) ради верификације 

резултата система на још једној тест бази телефонских снимака. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

12. 

B. Popović, E. Pakoci, N. Jakovljević, G. Kočiš, D. Pekar, “Voice Assistant 

Application for the Serbian Language”, 23
rd

 Telecommunications Forum TELFOR 

2015, Belgrade, Serbia, 2015, pp. 858-861 
M33 

кратак опис садржине: У раду је описана апликација говорног асистента на српском језику за 

мобилне телефоне са Андроид оперативним системом. За ове потребе развијен је C++ 

интерфејс за декодер за аутоматско препознавање говора базиран на Калди алатима. 

Приказани су и резултати тачности препознавања речи на тест скупу од око 4500 реченица и 

речнику од преко 14000 речи, прилагођеним за ове потребе. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 



 7 

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

13. 

E. Pakoci, N. Jakovljević, B. Popović, D. Mišković, D. Pekar, “Speaker Detection 

Using Phoneme Specific Hidden Markov Models”, 16
th
 International Conference on 

Speech аnd Computer SPECOM 2014, Novi Sad, Serbia, Lecture Notes in Artificial 

Intelligence, Vol. 8773, 2014, pp. 410-417 

M33 

кратак опис садржине:  У раду је презентован систем за детекцију циљаних говорника у 

телефонским снимцима базиран на скривеним Марковљевим моделима на нивоу фонема у 

комбинацији са моделима Гаусових мешавина. Детекција говорника се ослања на разлику 

акустичког скора у појединим деловима сигнала између универзалног модела и модела 

адаптираног на жељеног говорника уз помоћ врло мале количине аудио материјала. Неколико 

варијанти адаптације је испитано, а рађено је и поређење са референтним системом базираном 

само на Гаусовим мешавинама са дијагоналним коваријансним матрицама, у односу на који је 

добијено значајно побољшање. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

14. 

N. Jakovljević, D. Mišković, E. Pakoci, T. Grbić, V. Delić, “PoreĎenje performansi 

nekoliko varijanata GMM u sistemima za prepoznavanje govora”, 21. 

Telekomunikacioni forum TELFOR 2013, Beograd, Srbija, 2013, pp. 466-469 
M33 

кратак опис садржине:  У раду су описани експерименти у аутоматском препознавању говора 

преко скривених Марковљевих модела и Гаусових мешавина који се односе на начин 

представљања параметара модела. Испитани су модели са пуним, дијагоналним, делимично 

повезаним и линеарно трансформисаним коваријансним матрицама. Резултати су дати на 

српској телефонској говорној бази. Најбоље перформансе по питању односа тачности и брзине 

постигнуте су са пуним коваријансним матрицама. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

15. 

D. Pekar, D. Mišković, S. Suzić, E. Pakoci, V. Delić, “Axon Voice Assistant - an 

Android-Based Smartphone Application иn Serbian”, 11
th
 International Conference 

on Electronics, Telecommunications, Automation and Informatics ETAI 2013, 

Ohrid, North Macedonia, 2013, pp 1-6 

M33 

кратак опис садржине:  У раду je представљен говорни асистент на српском језику 

реализован за телефоне који користе оперативни систем Андроид. Изложени су сви аспекти 

развоја ове апликације: дијалошки систем, систем за препознавање говора, као и систем за 

синтезу говора. Предност предложеног решења је његово лако прилагођавање осталим 

јужнословенским језицима. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

16. 

S. Ostrogonac, S. Suzić, M. Bojanić, E. Pakoci, “Speech Resources for a Serbian 

LVCSR System”, 21
st
 Telecommunications Forum TELFOR 2013, Belgrade, 

Serbia, 2013, pp 478-481 
M33 

кратак опис садржине:  У раду је представљена говорна база података која је прикупљена за 

потребе аутоматског препознавања говора на великим речницима. Састоји се од око 200 сати 

студијских аудио снимака - аудио књига, и око 10 сати снимака радио емисија. Описан је 

процес припреме говорне базе за коришћење у обуци акустичких модела. То подразумева 

усклађивање квалитета снимака, сегментацију снимака (на сегменте који, идеално, садрже по 

једну изговорену реченицу), транскрибовање уз вођење рачуна о оштећењима појединих 

фонема или дужих аудио сегмената, разне додатне контроле и, на крају, формирање лабела 

(полуаутоматски процес) које се, уз саме снимке, користе касније у појединим фазама обуке 

акустичког модела. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

17. 

E. Pakoci, R. Mak, S. Ostrogonac, “Subjective Assessment of Text-to-Speech 

Synthesis Systems for the Serbian Language”, 20
th
 Telecommunications Forum 

TELFOR 2012, Belgrade, Serbia, 2012, pp 732-735 
M33 

кратак опис садржине:  У раду је дат преглед свих до тада постојећих система за синтезу 

говора на основу текста на српском језику – Google-ов синтетизатор, систем базиран на 

конкатенацији говорних сегмената, и две варијанте новог параметарског система базираног на 

скривеним Марковљевим моделима. Описани су и резултати субјективног тестирања (тестова 

слушања) квалитета свих метода синтезе. Закључено је да је нови параметарски систем довео 

до великог напретка у разумљивости и природности синтетизованог говора. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

18. 

B. Popović, E. Pakoci, N. Jakovljević, D. Pekar, S. Ostrogonac, “A Robust Voice 

Activity Detection in Voice Assistant Application”, 3
rd

 International Conference on 

Acoustics and Audio Engineering TAKTONS 2015, Novi Sad, Serbia, 2015, pp. 

38-39 

M34 

кратак опис садржине:  У раду је објашњен нов, робустан начин одређивања почетка и краја 

говорног сегмента у датом сигналу, у контексту коришћења у апликацијама на мобилном 

телефону, који може да ради и у бучнијим условима. Првенствена намена је убрзавање 

процеса декодовања на генерално хардверски слабијим мобилним уређајима тако што се у 

целом сигналу прво одреди чист говорни сегмент на којем ће оперисати декодер. Додатно, 

одбирци сигнала се шаљу у модул за обраду сигнала у мањим групама, како која група дође, 

што омогућава добијање резултата у реалном времену. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

19. 

E. Pakoci, B. Popović, D. Pekar,  “Fast Sequence-Trained Deep Neural Network 

Models for Serbian Speech Recognition”, 11
th
 Conference on Digiral Speech and 

Image Processing DOGS 2017, Novi Sad, Serbia, 2017, pp. 25-28 
M63 

кратак опис садржине:  У раду је описан нови, савремени метод обуке акустичког модела за 

аутоматско препознавање говора, са применом за српски језик. Метод је базиран на дубоким 

неуронским мрежама обученим варијантом MMI (Maximum Mutual Information) критеријума 

обуке. Описани су и ефекти промене различитих параметара архитектуре неуронске мреже и 

улазних података за обуку. Све варијанте су тестиране на речнику од преко 120000 речи уз 

дати n-грам језички модел. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

20. 

B. Popović, E. Pakoci, S. Ostrogonac, D. Pekar,  “Large Vocabulary Continuous 

Speech Recognition for Serbian Using the Kaldi Toolkit”, 10
th
 Conference on 

Digiral Speech and Image Processing DOGS 2014, Novi Sad, Serbia, 2014, pp. 31-

34 

M63 

кратак опис садржине: У раду су презентовани резултати новог система за аутоматско 

препознавање говора базираног на јавно доступном скупу алата Калди. Кратко су описане и 

процедуре припреме података за обуку система, са нагласком на специфичности српског 

језика. Детаљно су описане измене оригиналне Калди процедуре на коју се нови систем 

ослања. Систем је обучен и тестиран на бази телефонских огласа, са речником од око 14000 

речи. Добијена је тачност препознавања и до 98%. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

21. 

B. Popović, E. Pakoci, N. Jakovljević, D. Pekar,  “Experiments With Regression 

Trees for Speaker Adaptation in Continuous Speech Recognition”, 10
th
 Conference 

on Digiral Speech and Image Processing DOGS 2014, Novi Sad, Serbia, 2014, pp. 

47-50 

M63 

кратак опис садржине: У раду су упоређене перформансе различитих регресионих стабала 

одлуке у оквиру адаптације на циљаног говорника у систему за аутоматско препознавање 

говора на српском језику. Тестиран је утицај броја регресионих класа стабла, врсте 

трансформационих матрица, врсте мере растојања при кластеровању података и броја 

одбирака за адаптацију на говорника. Тестови су рађени почевши од универзалног модела 

независног од говорника обученог са око 12 сати говорног материјала, за по 50 мушких и 

женских говорника, са речником од око 15000 речи. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

22. 

E. Pakoci, R. Mak, “HMM-based Speech Synthesis for the Serbian Language”, 56
th
 

Conference on Electronics, Telecommunications, Computers, Automation and 

Nuclear Engineering ETRAN 2012, Zlatibor, Serbia, 2012, pp. TE4.7:1-4 
M63 

кратак опис садржине: У раду је представљен први параметарски систем за синтезу говора на 

основу текста за српски језик базиран на скривеним Марковљевим моделима. Детаљно су 

описана акустичка обележја и начин на који се користе, као и цела процедура обуке система. 

Описани су и резултати тестова слушања, који су показали генерално добар квалитет говора, 

са мањим недостацима који се могу уклонити применом напреднијих техника. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

23. 

R. Mak, E. Pakoci, “Use of Global Variance for the Enhancement of HMM-based 

Speech Synthesis”, 56
th
 Conference on Electronics, Telecommunications, 

Computers, Automation and Nuclear Engineering ETRAN 2012, Zlatibor, Serbia, 

2012, pp. TE4.6:1-4 

M63 

кратак опис садржине:  У раду је представљен први параметарски систем за синтезу говора 

на основу текста за српски језик базиран на скривеним Марковљевим моделима, са нагласком 

на коришћење метода глобалне варијансе за побољшање квалитета резултујућег говора. 

Показано је да овај метод може да допринесе решавању пригушености и сличних 

неприродности синтетизованог говора, јер пенализује преублажавање генерисаних параметара 

сигнала. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

24. 

E. Pakoci, R. Mak,  “Sintetizator govora za srpski jezik na bazi skrivenih 

Markovljevih modela”, 9. Konferencija Digitalna obrada govora i slike DOGS 

2012, Kovačica, Srbija, 2012, pp. 44-47 
M63 

кратак опис садржине: У раду је представљен први параметарски систем за синтезу говора на 

основу текста за српски језик базиран на скривеним Марковљевим моделима, са свим 

детаљима и појединостима. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

25. 

R. Mak, E. Pakoci,  “Primena globalne varijanse radi unapreĎenja kvaliteta govora 

sintetizovanog na osnovu skrivenih Markovljevih modela”, 9. Konferencija 

Digitalna obrada govora i slike DOGS 2012, Kovačica, Srbija, 2012, pp. 48-51 
M63 

кратак опис садржине:  У раду је представљено коришћење метода глобалне варијансе за 

побољшање квалитета синтетизованог говора у систему за параметарску синтезу говора из 

српског текста. 

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

 

III.1 услови дефинисани за кандидата студијским програмом: 
Ha ocнову чланова 65 u 100 став 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. 

 

III.2 Да ли кандидат испуњава услове?    ДА   НЕ 

Образложење:  
Кандидат је успешно савладао градиво предвиђено програмом за докторске студије и положио све 

испите са просечном оценом 10,00. Такође је успешно одбранио и Teоријске основе докторске 

дисертације (квалификациони испит). Кандидат је такође аутор или коаутор 25 научних радова, од 

којих је 4 рада у директној вези са темом дисертације, а још 4 су делимично повезана. Кандидат је 

током докторских студија као истраживач био ангажован и на неколико пројеката Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: ТР32035 – „Развој дијалошких система за 

српски и друге јужнословенске језике“ (од 2013. године), ДАНСПЛАТ – „Платформа за апликације 

говорних апликација на паметним телефонима за језике Дунавске регије“ (од 2016. године), 

ЦАБУНС – „Централна аудио-библиотека Универзитета у Новом Саду“ (од 2016. године). Кандидат 

је такође члан Центра изузетних вредности за вибро-акустичке системе и обраду сигнала (ЦЕВАС), 

група за акустику и говорне технологије. 
 

 

 

IV       ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  

 

IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 

 
Бранислав Поповић је рођен у Београду 1985. године. Дипломирао је на ФТН 2009. године, а 

докторирао 2012. године, на истом факултету, у ужој научној области телекомуникације и обрада 

сигнала (аутоматско препознавање говора). У звање научног сарадника изабран је 2015. године (у току 

је избор у звање вишег научног сарадника), а у звање ванредног професора Академије уметности у 

Београду 2018. године, где обавља и функцију продекана за уметнички и научно-истраживачки рад, од 

априла 2019. године. У области интересовања убрајају се континуално препознавање и синтеза говора, 

препознавање и претрага слика, препознавање говорника, сегментација говора, препознавање емоција и 

други системи интеракције човек-машина. Објавио је преко 60 научних радова у часописима и 

зборницима међународних конференција, техничких решења и патената. Рецензент је већег броја 

научних часописа и конференција. Редовни је члан Центра изузетних вредности ЦЕВАС, групе за 

акустику и говорне технологије. 

 

Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

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

1. 

A. Antić, B. Popović, L. Krstanović, R. Obradović, M. Milošević (2017) “Novel 

Texture-Based Descriptors for Tool Wear Condition Monitoring”, Mechanical 

Systems and Signal Processing, ISSN: 0888-3270, Elsevier, Vol. 98, pp. 1-15, 

published online April 29
th
, 2017, printed January 1

st
, 2018, DOI: 

10.1016/j.ymssp.2017.04.030 

M21a 

2. 

L. Krstanović, N. M. Ralević, V. Zlokolica, R. Obradović, D. Mišković, M. Janev, 

B. Popović (2016) “GMMs Similarity Measure Based on LPP-like Projection of the 

Parameter Space”, Expert Systems with Applications, ISSN: 0957-4174, Elsevier, 

Vol. 66, pp. 136-148, published online September 9
th
, 2016, printed December 30

th
, 
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IV.1 услови дефинисани за ментора у области којој припада докторска дисертација: 
Према члану 12. став 1 Правила докторских студија УНС од 25.02.2013, за ментора за израду 

докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта може бити именован наставник 

Универзитета који је у радном односу на факултету који реализује студијски програм докторских 

студија. 

Према члану 12. став 4 истих Правила, за ментора може бити именован наставник који је способан 
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са листе министарства надлежног за науку у последњих 10 година, и који испуњава допунски 

критеријум за поље техничко-технолошких наука, а то је да има 5 радова објављених у часописима 

са ISI листе. 
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IV.2 Да ли ментор испуњава услове?     ДА   НЕ 

Образложење: 
Ментор је запослен на ФТН, изводи наставу на докторским студијама и у последњих 10 година 

има више од 5 радова објављених у часописима из одговарајуће области студијског програма. 

Ментор испуњава и допунски услов да има бар 5 радова објављених на ISI листи. 

 

 

V       ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 

 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

Утицај морфолошких обележја на моделовање језика применом неуронских мрежа у 

системима за препознавање говора 

 

Наслов тезе је подобан?     ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.2 предмета (проблема) истраживања 

 Модули за аутоматско препознавање говора су кључан део већине система за комуникацију 

између човека и машине. Најбитнија карактеристика препознавача говора је свакако његова 

тачност у препознавању речи. Квалитетан језички модел у оквиру препознавача говора је нешто 

што, ако не више, онда макар са једнаком тежином у односу на акустички модел доприноси 

минимизовању стопе грешке на нивоу речи. 

 У ранијим истраживањима је утврђено да постојећи модели језика базирани на n-грам 

статистикама немају довољно добре перформансе у применама са великим речницима од преко 

100000 речи, пре свега за дуже реченице и слободније домене интеракције где је шири контекст 

значајнији за предвиђање речи. Такође је утврђено да је битан део грешака морфолошке природе, 

где иако препознавач говора погоди основни облик речи (лему), промаши завршетак речи који 

означава одређени падеж, граматички род, граматички број, итд. 

 Предмет истраживања је моделовање српског језика преко дубоких неуронских мрежа, и то 

помоћу савремених алата који омогућавају инкорпорирање додатних обележја за сваку реч у 

речнику система за аутоматско препознавање говора. Истражује се додавање лексичких обележја 

на нивоу слова (словни n-грами), као и аугментованих обележја као што су вероватноћа појаве 

речи у корпусу за обуку и дужина речи. Коначно, детаљно су истражене могућности формирања 

модификованог система који омогућава одређивање и додавање морфолошких обележја директно 

у модел језика, која би препознавачу говора помогла да одгонетне прави облик изговорене речи, 

односно одговарајуће вредности морфолошких категорија (падежа, рода, броја). 

 

Предмет истраживања је подобан?    ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.3 познавања проблематике на основу изабране литературе са списком литературе 

 Језички модели служе да препознавачу говора одреде скуп речи који може да препозна, као и 

правила за формирање реченица од тих речи, било директним навођењем могућих низова речи, 

или статистикама које помажу акустичком моделу да се одлучи за исправну реченицу на основу 

додељивања тежина, односно цена за различите секвенце речи. 

 Показано је да језички модели имају потенцијал да се веома приближе људском разумевању 

говора [1]. Деценијама су у језичком моделовању доминирали статистички модели базирани на n-

грамима, односно вероватноћама низова речи дужине од 1 до н речи [2]. Такви модели су дуго 

били врло успешни у разним применама, иако су имали неколицину познатих недостатака, као 
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што су проблем реткости података и проблем моделовања дужих контекста. Утицај реткости 

података (недовољног броја многих комбинација речи у корпусу за обуку) се делимично умањује 

техникама ублажавања расподеле вероватноћа [3], али моделовање контекста дужих од н речи је 

проблем због саме дефиниције n-грама. Са друге стране, повећањем вредности н се само 

експоненцијално повећава проблем реткости података, поготово за морфолошки богате језике, као 

што је српски. Зато се углавном користе триграми (n = 3), па чак и биграми (n = 2). 

 У последње време, приступи на бази неуронских мрежа полако преузимају примат. Неке 

варијанте неуронских мрежа, као што су дубоке рекурентне мреже, имају могућност да реше 

проблеме n-грам модела, нажалост уз повећање рачунске сложености и тежине имплементације 

процедура обуке и декодовања, али пошто је тачност препознавања оно што пре свега треба 

максимизовати, то је прихватљиво. Неуронске мреже су показале супериорност у односу на n-

граме на низу тестова [4]. 

 И у аутоматском препознавању говора за српски језик у последњих неколико година почели су 

експерименти са неуронским мрежама. Неколико варијанти јавно доступних алата за обуку 

језичких модела на бази неуронских мрежа је истражено и међусобно упоређено према бољитку у 

тачности препознавања који доносе [5-8]. Све варијанте су показале значајно побољшање у односу 

на референтни n-грам модел. Одређен је најбољи од понуђених приступа - TensorFlow приступ на 

бази јединица дуге краткорочне меморије (LSTM). Међутим, и даље су у резултатима 

препознавања говора примећени различити типови морфолошких грешака – грешке у падежу, 

граматичком роду или броју, иако је основни облик речи погођен. Као разлог за то наведен је 

висок степен инфлективности српског језика – велики број различитих падежа, родова, бројева, 

глаголских времена, лица, итд, због чега је тешко добро обучити модел језика, да би он чешће 

успешно помогао акустичком моделу у препознавању и исправног завршетка речи. 

 Неколико приступа убацивању морфолошких информација у модел језика се појавило до сада 

у истраживањима. Већина њих користи неку врсту парсера, то јест модула за декомпозицију речи, 

који утврде значајне морфолошке јединице (морфеме, афиксе, итд) за одређивање одговарајућих 

лексичких обележја и класа речи, и затим се те информације користе како додатна ограничења за 

декодер, у комбинацији, или уместо самих речи (што је у стандардном приступу). Многи 

морфолошки богати језици деле сличне проблеме [9-13]  Још један приступ су факторисани 

језички модели [14], који моделују везе међу морфолошким и лексичким јединицама у оквиру 

јединственог модела, при томе користећи генерализовану процедуру за одређивање вероватноћа 

ретко виђених комбинација речи. Врло недавно представљен је и нови алат за моделовање језика 

[15], који свакој речи може да припише и додатна, аугментована обележја, као што су учестаност 

речи у корпусу за обуку и дужина речи, односно бројност словних n-грама (низова слова у оквиру 

речи). У овакав алат би се могла убацити и одговарајућа морфолошка обележја. 

 Досадашња истраживања везана за српски језик која су се бавила морфолошким обележјима 

користила су их у процедурама апроксимације у естимирању вероватноћа у случају да неки 

конкретни контекст није постојао у корпусу за обуку модела језика [16], док њихово директно 

убацивање у модел није рађено. 
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V.4 циљева истраживања 

 Решавање проблема који је предмет истраживања је значајно у смислу омогућавања постојања 

сложенијих система за аутоматско препознавање говора на српском језику, првенствено на 

великим речницима, који ће имати перформансе прихватљиве у пракси. Циљ је направити решење 

које је посебно значајно за морфолошки богате језике као што је српски, код каквих је практично 

немогуће имати довољан број инстанци свих облика речи из речника препознавача говора у свим 

потребним контекстима за прецизно моделовање језика, поготово у системима за препознавање 

говора на веома великим речницима. 

 Пошто су досадашњи системи за аутоматско препознавање говора показали недовољну 

тачност на речницима од преко 100000 речи, а уз то праве релативно много грешака морфолошке 

природе, циљ је, уз нове алате и методе, значајно побољшати тачност препознавања речи, што је 

свакако главна карактеристика сваког препознавача говора. 

 

Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

 

V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

 Резултујући системи за препознавање говора на српском језику би требало да значајно 

побољшају све тренутно постојеће системе по стопи препознавања речи, а и да дозволе 

формирање функционалних нових система применљивих у сврхе диктирања у широким доменима 

интеракције, а и у друге сврхе које захтевају велике речнике. 

 Биће тестирана хипотеза да се коришћењем додатних лексичких и морфолошких обележја 

(осим идентитета самих речи) као информација о појединим речима у речнику система могу 

значајно побољшати перформансе препознавача говора. Прво ће бити предложен и истражен 

приступ у коме се додатно користе само лексичка обележја као што су учестаности речи у корпусу 

за обуку језичког модела, дужине речи и словни n-грами, у оквиру нове архитектуре за 

моделовање језика на бази дубоких рекурентних неуронских мрежа. Затим ће бити истражен 

приступ у коме су убачена и морфолошка обележја. Претпоставка је да се увођењем ових 

додатних информација у процедуру обуке модела језика може помоћи резултујућем моделу да 

прецизније опише правила за формирање очекиваних низова речи у српском језику. 

 

Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?     

                            ДА                 НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

 

V.6 план рада 

Кандидат је током рада на истраживачким пројектима ТР32035, ДАНСПЛАТ и ЦАБУНС 

реализовао значајан део истраживања, а преостали део истраживања ће бити реализован по 

следећем плану: 

- Имплементација неколико различитих приступа за одређивање и убацивање 

морфолошких обележја у језички модел за српски; 

- Тестирање обучених модела, поређење међусобно и са референтним резултатима (n-грам 

модели, модели без морфолошких обележја), оптимизација неуронске мреже; 

- Писање публикација; 

- Писање дисертације. 

Крај истраживања, закључно са писањем дисертације, планиран је за четврти квартал 2019.  

године. 
 

 

План рада  је одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
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V.7 метод и узорак истраживања 

Корпус за обуку модела језика састоји се од сакупљених текстова из мноштва извора, у 

зависности од функционалног стила – новински чланци (новински стил), садржаји романа и 

кратких прича (литерарни стил), садржаји дипломских, стручних и научних радова (научни стил), 

текстови из научно-популарних часописа (научно-популарни стил), текстови закона, уговора, 

молби, жалби и судских решења (административни стил), титлови филмова (разговорни стил), и 

слично. Додатно су коришћени транскрипти аудио база података за обуку акустичког модела за 

српски језик, које чине аудио књиге, радио емисије и скуп говорних интеракција људи са 

паметним мобилним телефонима. Укупно је сакупљено око 1,4 милиона реченица, односно 26 

милиона речи. Са друге стране, аудио датотеке за обуку акустичког модела су дале укупно око 408 

сати аудио материјала, од којих је око 331 сат био чист говор (без тишина), распоређен на 441 

акустички дистинктних говорника. 

Сви модели језика су тестирани у оквиру система за аутоматско препознавање континуалног 

говора са фиксираним акустичким моделом, на издвојеном делу аудио података. Овај најновији и 

најопсежнији тест скуп за српски језик садржи око 29 сати материјала (23 сата говора) од 81 

говорника. Ниједан говорник из тест скупа није учествовао у обуци акустичког модела, нити су 

његове транскрипције коришћене за обуку модела језика. Све аудио датотеке су забележене у A-

law формату, моно, уз учестаност одабирања од 16 kHz. Резултати су упоређени преко мере стопе 

грешке на нивоу речи, односно стопе грешке на нивоу слова, које се изражавају у процентима 

(укупног броја речи у тест скупу). 

 

Метод и узорак су одговарајући?        ДА               НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

 

V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 

Део истраживања спроведен је у Лабораторији за акустику и говорне технологије, на Катедри 

за телекомуникације и обраду сигнала, на Факултету техничких наука у Новом Саду. Такође, за 

истраживање је од великог значаја сарадња са предузећем АлфаНум д.о.о. из Новог Сада. Наиме, 

захваљујући овој компанији омогућен је приступ серверима велике процесорске снаге, који су 

омогућили да се обуке и тестови система заврше много брже него што би био случај коришћењем 

иначе доступних ресурса у поменутој лабораторији. 

 

Услови за експериментални рад  су одговарајући?    ДА       НЕ        ДЕЛИМИЧНО 

 

 

V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 

Све обуке модела и тестирања су спроведена у оквиру Лабораторије за акустику и говорне 

технологије, на Катедри за телекомуникације и обраду сигнала, односно у просторијама предузећа 

АлфаНум и удаљеним серверима доступним одатле. 

Све технике и процедуре рађене су уз помоћ јавно доступних алата. За обуку модела језика 

углавном су коришћене различите варијанте рекурентних неуронских мрежа, док се до потребних 

морфолошких информација долази помоћу морфолошког таговања корпуса (претходно 

направљеним, доступним алатом). Акустички модел је базиран на неуронским мрежама са 

пропагацијом унапред, са специјалном архитектуром која омогућава боље моделовање дугих 

временских контекста и убрзану обуку и декодовање. За обраду резултата коришћене су 

стандардне статистичке методе. 

 

Предложене методе  су одговарајуће?     ДА       НЕ           ДЕЛИМИЧНО 
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VI ЗАКЉУЧАК 

 

кандидат је подобан         ДА                НЕ            ДЕЛИМИЧНО 

ментор је подобан         ДА                НЕ            ДЕЛИМИЧНО 

тема је подобна         ДА                НЕ            ДЕЛИМИЧНО 

 

Образложење: 

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

показаног познавања проблематике и очекиваних резултата, Комисија сматра да је тема „Утицај 

морфолошких обележја на моделовање језика применом неуронских мрежа у системима за 

препознавање говора“ подобна за докторску дисертацију и да кандидат Едвин Пакоци 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 као подобну предложену тему и кандидата и да се за ментора именује др Бранислав 

Поповић, који испуњава актуелне услове за вођење докторске дисертације кандидата према 

Правилнику УНС, и према Правилима за акредитацију у високошколском образовању. 

 

датум: 18.06.2019. 

 

Др Владо Делић, ред. проф., 

председник комисије 

 

 

Др Татјана Грбић, ред. проф., члан 

 

 

Др Јелена Николић, доцент, члан 

 

 

Др Никша Јаковљевић, доцент, члан 

 

 

Др Бранислав Поповић, науч. сар., члан 

 


