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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 

ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ 

 

 

На основу члана 121. Статута Факултета техничких наука, одлуке Департмана за 

енергетику, електронику и телекомуникације бр. 022-22/147 од 20.06.2017. године и 

одлуке Наставно-научног већа Факултета техничких наука од 12.07.2017. године, 

Решењем о именовању чланова комисије за избор НАУЧНОГ САРАДНИКА за ужу 

област ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ОБРАДА СИГНАЛА бр. 01-1817/1 од 12.07.2017. 

године, декан Факултета техничких наука проф. др Раде Дорословачки именовао је 

чланове Комисије за писање извештаја о кандидату др Драгиши  Мишковићу.  

На основу увида, провере и анализе добијеног материјала и кандидатове стручне и 

научне активности, Комисија, придржавајући се критеријума утврђених од стране 

Комисије за стицање научних звања Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије и критеријума предвиђених Статутом Факултета техничких наука у 

Новом Саду, подноси следећи 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

Комисије за избор у звање: НАУЧНИ САРАДНИК 

за кандидата: др Драгиша Мишковић 

 

 

БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 

 

1. Име, име једног родитеља, презиме:  

 Драгиша, Миодраг, Мишковић 

2. Датум и место рођења, општина, република:  

 14.02.1975, Шабац, Република Србија 

3. Научна област из које је стечено научно звање:  

 Телекомуникације и обрада сигнала 

4. Образовање: 

I. Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 
Одсек: Рачунарство и управљање системима 

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2001. године. 

II. Доктор наука - електротехника и рачунарство 
Студијски програм: Енергетика, електроника и телекомуникације 

Теза: „Контекстно зависно препознавање говора у интеракцији између човека и 

машине“. 

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, јун 2017. године. 

5. Познавање језика:  

 Енглески - одлично познавање (читање, писање и говор),  

 Руски - основна комуникација, читање и писање.  
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6. Курсеви: 

Нема 

7. Скраћена радна биографија: 

 Кандидат др Драгиша Мишковић је од маја 2005. године непрекидно запослен на 

Факултету техничких наука Универзитетa у Новом Саду, на Катедри за телекомуникације 

и обраду сигнала Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације. Пре тога је 

радио од 2002. до 2004. године као програмер у предузећу “Inopsys”, а од 2004. до 2005. 

године као програмер и истраживач у предузећу АлфаНум д.о.о. у Новом Саду. 

На Факултету техничких наука је учествовао на бројним пројектима у звањима 

истраживач-приправник (избор 2010. године) и истраживач-сарадник (први избор 

25.04.2012, реизбор 01.07.2015. године). Од 2014. године је као студент докторских 

студија ангажован и у настави на предмету "Говорне технологије" на студијском програму 

Енергетика, електроника и телекомуникације.  

 

 

ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА 

 

Научни и стручни резултати кандидата др Драгише Мишковића приказани су за 

период до момента покретања избора у научно звање 20.06.2017. године, ради првог 

избора у звање научног сарадника. У том периоду, кандидат је објавио 5 радова из 

категорије М20, 24 рада из категорије М30, 23 рада из категорије М60 као и 15 техничких 

решења (радови су дискутовани у делу извештаја „4. Квалитет научних резултата“).  

 

A.1. Објављени радови у врхунским међународним часописима М21: 

[1] Lidija Krstanović, Nebojša M. Ralević, Vladimir Zlokolica, Ratko Obradović, 

Dragiša Mišković, Marko Janev, Branislav Popović (2016) “GMMs Similarity 

Measure Based on LPP-like Projection of the Parameter Space”, Expert Systems with 

Applications, Elsevier, ISSN: 0957-4174 (IF2016=3.928), Vol. 66, pp. 136-148, 

DOI: 10.1016/j.eswa.2016.09.014. [M21] 

 

A.2. Објављени радови у међународним часописима М23: 

[1] Dragiša Mišković, Milan Gnjatović, Perica Štrbac, Branimir Trenkić, Nikša 

Jakovljević, Vlado Delić (2017) “Hybrid methodological approach to context-

dependent speech recognition”, International Journal of Advanced Robotic Systems, 

SAGE Publications, ISSN: 1729-8814 (IF2016=0.987), Vol. 14, No. 1, Feb. 1st, 2017, 

pp. 1-12, DOI: 10.1177/1729881416687131. [M23] 

[2] Nikša Jakovljević, Dragiša Mišković, Marko Janev, Milan Sečujski, Vlado Delić 

(2013) “Comparison of Linear Discriminant Analysis Approaches in Automatic 

Speech Recognition”, Elektronika ir Elektrotechnika, Kaunas University of 

Technology, ISSN: 1392-1215 (IF2013=0.445), Vol. 19, No. 7, pp. 76-79, 

DOI: 10.5755/j01.eee.19.7.5167. [M23] 
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A.3. Објављени радови у часопису међународног значаја верификованог посебном 

одлуком М24: 

[1] Jovica Tasevski, Milutin Nikolić, Dragiša Mišković (2013) “Integration of an Indu-

strial Robot with the Systems for Image and Voice Recognition”, Serbian Journal of 

Electrical Engineering, ISSN: 1451-4869, Vol. 10, No. 1, pp. 219-230 [M24] 

[2] Miodrag Milutinov, Nikola Đurić, Neda Pekarić-Nađ, Dragiša Mišković, Dragan 

Knežević (2012) “Multiband sensors for wireless electromagnetic field monitoring 

system – SEMONT”, Facta universitatis: Electronics and Energetics, ISSN: 0353-

3670, Vol. 25, No. 2, pp. 137-150 [M24] 

 

A.4. Радови саопштени на скуповима међународног значаја штампани у целини М33: 

[1] Nikša Jakovljević, Dragiša Mišković, Željen Trpovski (2017) “Poređenje karakteri-

stika nekoliko metoda za detekciju govorne aktivnosti”, Infoteh-Jahorina, Jahorina, 

BiH, 22-24.03.2017, ISBN: 978-99976-710-0-4, pp. 211-216 

[2] Nikša Jakovljević, Dragiša Mišković, Željen Trpovski (2016) “Evaluation of Noise 

Estimation Algorithms Based on Minimum Statistics and Signal to Noise Ratio”, 

24. Telekomunikacioni forum (TELFOR), Beograd, 22-23.11.2016, ISBN: 978-1-

5090-4085-8 

[3] Vlado Delić, Milan Sečujski, Nataša Vujnović Sedlar, Dragiša Mišković, Robert 

Mak, Milana Bojanić (2014) “How Speech Technologies Can Help People with 

Disabilities”, 16th Int. Conference on Speech and Computer (SPECOM), Novi Sad, 

Serbia, 05-09.10.2014, Eds. A. Ronzhin, R. Potapova, V. Delić, Springer LNAI 8773, 

ISSN: 0302-9743, ISBN: 978-3-319-11580-1, pp. 243-250, DOI:10.1007/978-3-319-

11581-8_30, http://www.springer.com/computer/ai/book/978-3-319-11580-1 

[4] Edvin Pakoci, Nikša Jakovljević, Branislav Popović, Dragiša Mišković, Darko Pekar 

(2014) “Speaker Detection Using Phoneme Specific Hidden Markov Models”, 

16th International Conference on Speech and Computer (SPECOM), Novi Sad, 

Serbia, 05-09.10.2014, Eds. A. Ronzhin, R. Potapova, V. Delić, Springer LNAI 8773, 

ISSN: 0302-9743, ISBN: 978-3-319-11580-1, pp. 410-417, DOI: 10.1007/978-3-319-

11581-8_51, http://www.springer.com/computer/ai/book/978-3-319-11580-1 

[5] Branislav Popović, Dragiša Mišković, Darko Pekar, Stevan Ostrogonac, Vlado Delić 

(2014) “Enhanced Gaussian Selection in Medium Vocabulary Continuous Speech 

Recognition”, 4th International Conference on Information Society and Technology, 

(ICIST), Kopaonik, Serbia, 09-13.03.2014, ISBN: 978-86-85525-14-8, pp. 164-168, 

http://www.yuinfo.org/icist2014 

[6] Dragiša Mišković, Nikola Đurić, Dragan Kljajić (2013) “The MonitEM sensor 

employment in the SEMONT system”, 6th PSU-UNS Int. Conference on Engineering 

and Technology (ICET), Novi Sad, Serbia, 15-17.05.2013, ISBN: 978-86-7892-510-

8, No. T.12-3.7, pp. 1-4 

[7] Milan Gnjatović, Jovica Tasevski, Dragiša Mišković, Milutin Nikolić, Branislav 

Borovac, Vlado Delić (2013) “Linguistic Encoding of Motion Events in Robotic 

System”, 6th PSU-UNS Int. Conference on Engineering and Technology (ICET), 

Novi Sad, Serbia, 15-17.05.2013, ISBN: 978-86-7892-510-8, No. T.4-1.2, pp. 1-5 

[8] Miodrag Milutinov, Nikola Đurić, Dragiša Mišković, Dragan Knežević (2013) 

“Utilization of the EFA 300 Field Meter into the SEMONT Information Network”, 

http://www.springer.com/computer/ai/book/978-3-319-11580-1
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International Conference on Applied Electromagnetics (PES), Niš, Serbia, 

01-04.09.2013, ISBN: 978-86-6125-090-3 

[9] Vlado Delić, Milan Sečujski, Nikša Jakovljević, Darko Pekar, Dragiša Mišković, 

Branislav Popović, Stevan Ostrogonac, Milana Bojanić, Dragan Knežević (2013) 

“Speech and Language Resources within Speech Recognition and Synthesis Systems 

for Serbian and Kindred South Slavic Languages”, 15th International Conference on 

Speech and Computer (SPECOM), Plzeň, Czech Republic, 01-05.09.2013, M. 

Železny et al. (Eds.), Springer LNAI 8113, ISSN: 0302-9743, Print ISBN: 978-3-319-

01930-7, pp. 319-326, DOI: 10.1007/978-3-319-01931-4_42  

[10] Darko Pekar, Dragiša Mišković, Siniša Suzić, Edvin Pakoci, Vlado Delić (2013) 

“Axon Voice Assistant – An Android-Based Smartphone Application in Serbian”, 

XI International Conference (ETAI), 26-28.09.2013, Ohrid, Macedonia, ISBN: 978-

9989-630-68-2, pp. E2-2.1-E2-2.6 

[11] Nikša Jakovljević, Dragiša Mišković, Edvin Pakoci, Tatjana Grbić, Vlado Delić 

(2013) “Poređenje performansi nekoliko varijanata GMM u sistemima za prepo-

znavanje govora”, 21st Telecommunication Forum (TELFOR), Belgrade, Serbia, 

26-28.11.2013, ISBN: 978-1-4799-1419-7, pp. 466-469 

[12] Milan Gnjatović, Jovica Tasevski, Dragiša Mišković (2013) “Human-Machine 

Interaction in the Therapy for Gross Motor Development in Children”, 2nd Internat. 

Acoustics and Audio Engineering Conference (TAKTONS), 13-16.11.2013, Novi 

Sad, Serbia, ISBN: 978-86-7892-555-9, pp. 100-103 

[13] Stevan Ostrogonac, Dragiša Mišković, Milan Sečujski, Darko Pekar, Vlado Delić 

(2012) “A Language Model for Highly Inflective Non-Agglutinative Languages”, 

10th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), 

Subotica, Serbia, 20-22.09.2012, ISBN: 978-1-4673-4751-8, pp. 177-181, DOI: 

10.1109/SISY.2012.6339510 

[14] Nikša Jakovljević, Dragiša Mišković, Darko Pekar, Milan Sečujski, Vlado Delić 

(2012) “Automatic Phonetic Segmentation for a Speech Corpus of Hebrew”, 11th Int. 

Conf. Infoteh-Jahorina, Jahorina, BiH, 21-23.03.2012, ISBN: 978-99938-624-8-2, 

pp. 742-745 

[15] Milan Gnjatović, Jovica Tasevski, Milutin Nikolić, Dragiša Mišković, Branislav 

Borovac, Vlado Delić (2012) “Adaptive Multimodal Interaction with Industrial 

Robot”, 10th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics 

(SISY), Subotica, Serbia, 20-22.09.2012, ISBN: 978-1-4673-4751-8, pp. 329-333, 

DOI: 10.1109/SISY.2012.6339538 

[16] Stevan Ostrogonac, Milan Sečujski, Dragiša Mišković (2012) “Impact of training 

corpus size on the quality of different types of language models for Serbian”, 

20th Telecommunications Forum (TELFOR), Belgrade, Serbia, 20-22.11.2012, ISBN: 

978-1-4673-2984-2, pp. 720-723 

[17] Nikša Jakovljević, Dragiša Mišković, Marko Janev, Darko Pekar (2011) “A Decoder 

for Large Vocabulary Speech Recognition”, 18th International Workshop on Systems, 

Signals and Image Processing (IWSSIP), Sarajevo, 16-18.06.2011. 

[18] Miodrag Milutinov, Nikola Đurić, Dragiša Mišković, Dragan Knežević (2011) “Area 

Monitor Sensor for Broadband Electromagnetic Environmental Pollution 

Monitoring”, Proceedings of the Int. sci. conf. on information, communication and 
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energy systems and technologies (ICEST), XLVI, Niš, 29.06.-10.07.2011, Vol. 1, 

ISBN: 978-86-6125-031-6, pp. 217-220 

[19] Darko Pekar, Nikša Jakovljević, Marko Janev, Dragiša Mišković, Vlado Delić (2010) 

“On the use of higher frame rate in the training phase of ASR”, Proceedings of the 

14th WSEAS international conference on Computers: part of the 14th WSEAS CSCC 

multiconference - Volume I (ICCOMP'10), Nikos E. Mastorakis, Valeri Mladenov, 

and Zoran Bojković (Eds.), ISBN: 978-960-474-201-1, Vol. 1. pp. 127-130 

[20] Nikša Jakovljević, Marko Janev, Darko Pekar, Dragiša Mišković (2008) “Energy 

Normalization in Automatic Speech Recognition”, Proc. of the internat. conference 

Text, Speech and Dialogue (TSD), Sojka P., et al (Eds.), Lecture Notes in Computer 

Science, Vol. 5246, Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 341-347, DOI: 10.1007/978-3-

540-87391-4_4 

[21] Vlado Delić, Darko Pekar, Radovan Obradović, Nikša Jakovljević,  Dragiša Mišković 

(2007) “A Review of AlfaNum Continuous Automatic Speech Recognition System”, 

XII International Conference on Speech and Computer (SPECOM), ISBN: 6-7452-

0110-x, Moscow, Russia, pp. 702-707 

[22] Vlado Delić, Milan Sečujski, Darko Pekar, Nikša Jakovljević, Dragiša Mišković 

(2006) “A Review of AlfaNum Speech Technologies for Serbian, Croatian and 

Macedonian”, 5th Slovenian and 1st Internat. Language Technologies Conference 

(IS-LTC), Ljubljana, Slovenia, 9-10.2006, ISBN: 13 978-961-6303-83-5 

[23] Nikša Jakovljević, Dragiša Mišković, Milan Sečujski, Darko Pekar (2006) “Vocal 

Tract Normalization Based on Formant Positions”, 5th Slovenian and 1st International 

Language Technologies Conference (IS-LTC), Ljubljana, Slovenia, 9-10.2006, ISBN: 

13 978-961-6303-83-5 

 

A.5. Саопштење са међународног скупа штампано у изводу М34: 

[1] Milan Gnjatović, Dragiša Mišković (2015) “Beyond Statistical Approaches to 

Context-Dependent Speech Recognition”, Proc. of the Third International Acoustics 

and Audio Engineering Conference (TAKTONS), Novi Sad, Serbia, ISBN: 978-86-

7892-758-4, pp. 40-41  

 

A.6. Радови саопштени на скуповима националног значаја штампани у целини М63: 

[1] Владо Делић, Милан Сечујски, Драгиша Мишковић, Душан Николић (2016) 

„Концепт централне аудио-библиотеке Универзитета у Новом Саду“, XXII скуп 

Трендови развоја (TREND), Златибор, ISBN: 978-86-7392-795-9, 16.02.-

19.03.2016, стр. 45-48 

[2] Бранислав Боровац, Владо Делић, Милан Гњатовић, Бранко Каран, Мирко 

Раковић, Марко Пенчић, Срђан Савић, Милутин Николић, Јовица Таевски, 

Драгиша Мишковић (2014) “Humanoid Robot MARKO - An Assistant in Therapy 

for Children”, Proc. 10th Internat. Symphosium Research and Design for Industry, 

ISBN: 978-86-7892-633-4, pp. 1-6 

[3] Стеван Острогонац, Драган Кнежевић, Роберт Мак, Драгиша Мишковић, Дарко 

Пекар (2014) “Clustered CART in Speech Synthesis for Serbian”, 10. конференција 

Дигитална обрада говора и слике (ДОГС), ISBN: 978-86-7892-633-4, Нови Сад, 

Србија, 5-9.10.2014, Факултет техничких наука, стр. 43-46 



стр. 6/20 

 

[4] Јовица Тасевски, Драгиша Мишковић, Милан Гњатовић, Бранислав Боровац 

(2014) “Application of human-machine interaction model for facial expression of 

humanoid robot Marko”, 10. конференција Дигитална обрада говора и слике 

(ДОГС), ISBN: 978-86-7892-633-4, Нови Сад, Србија, 5-9.10.2014, стр. 35-38 

[5] Владо Делић, Наташа Вујновић Седлар, Драгиша Мишковић, Милан Гњатовић, 

Бранислав Боровац, Бранко Милосављевић, Зора Коњовић (2012) „Искуства и 

перспективе научно-истраживачког рада на ФТН у области асистивних техно-

логија”, XVIII скуп Трендови развоја (TREND), ISBN: 978-86-7892-388-3, 

Копаоник, 27.02.-01.03.2012, стр. 277-280 

[6] Јовица Тасевски, Милутин Николић, Драгиша Мишковић (2012) „Интеракција 

индустријског робота са системима за препознавање говора и слике”, 

56. конференција ETRAN, Златибор, Србија, 11-14.06.2012. 

[7] Стеван Острогонац, Драгиша Мишковић, Милан Сечујски, Дарко Пекар (2012) 

„Дискриминативне могућности модела језика заснованог на концепту класног 

Н-грама”, 9. конференција Дигитална обрада говора и слике (ДОГС), ISBN: 978-

86-7892-439-2, Ковачица, 04.-06.10.2012, стр. 28-31 

[8] Никша Јаковљевић, Драгиша Мишковић, Марко Јанев, Драган Кнежевић, Татја-

на Грбић (2012) „Примена линеарне дискриминативне анализе у препознавању 

говора”, 9. конференција Дигитална обрада говора и слике (ДОГС), ISBN: 978-

86-7892-439-2, Ковачица, 04.-06.10.2012, стр. 40-43 

[9] Милана Бојанић, Милан Сечујски, Драгиша Мишковић, Владо Делић (2012) 

“Comparison of Several Classification Techniques for Emotional Speech Recogni-

tion”, 9. конференција Дигитална обрада говора и слике (ДОГС), ISBN: 978-86-

7892-439-2, Ковачица, 04.-06.10.2012, стр. 174-177 

[10] Драгиша Мишковић, Милана Бојанић, Никша Јаковљевић, Владо Делић (2011) 

„Естимација поузданости у препознавању говора“, 19. телекомуникациони 

форум (ТЕЛФОР), Београд, новембар 2011, ISBN: 978-1-4577-1499-3, стр. 655-

658, DOI 10.1109/ TELFOR.2011.6143632 

[11] Никша Јаковљевић, Драгиша Мишковић, Марко Јанев, Дарко Пекар (2010) 

„Једно решење декодера за аутоматско препознавање говора на великим 

речницима”, 18. телекомуникациони форум (ТЕЛФОР), Београд, нов. 2010, 

ISBN 978-86-7466-392-9, стр. 622-625 

[12] Никша Јаковљевић, Марко Јанев, Драгиша Мишковић, Владо Делић (2010) 

„Преглед дискриминативних метода за обуку скривених Марковљевих модела”, 

8. конференција Дигитална обрада говора и слике (ДОГС), Нови Сад, 2010, 

ISBN: 978-86-7892-311-1, стр. 64-67 

[13] Драгиша Мишковић, Никша Јаковљевић, Дарко Пекар, Милан Сечујски (2010) 

„Примена н-грама за моделовање српског језика у препознавању говора на 

великим речницима”, 8. конференција Дигитална обрада говора и слике 

(ДОГС), Нови Сад, 2010, ISBN: 978-86-7892-311-1, стр. 61-63 

[14] Никша Јаковљевић, Марко Јанев, Драгиша Мишковић (2009) „Нормализација 

дужине вокалног тракта”, 17. телекомуникациони форум (ТЕЛФОР), Београд, 

новембар 2009, ISBN: 987-86-7466-375-2, стр. 1109-1112 

[15] Никша Јаковљевић, Драгиша Мишковић, Дарко Пекар (2008) „Побољшање 

перформанси система за аутоматско препознавање говора применом модела 

http://dx.doi.org/10.1109/TELFOR.2011.6143632
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зависних од говорника”, 7. конференција Дигитална обрада говора и слике 

(ДОГС), Келебија, 2-3.10.2008, ISBN: 978-86-7892-136-0, стр. 24-27 

[16] Никша Јаковљевић, Драгиша Мишковић, Марко Јанев, Дарко Пекар (2008) 

„Нови метод нормализације енергије у систему за аутоматско препознавање 

говора”, 7. конференција Дигитална обрада говора и слике (ДОГС), Келебија, 

2-3.10.2008, ISBN: 978-86-7892-136-0, стр. 28-31 

[17] Никша Јаковљевић, Драгиша Мишковић, Марко Јанев (2008) „Истраживање 

техника нормализације дужине вокалног тракта базираних на ML критеријуму”, 

16. телекомуникациони форум (ТЕЛФОР), Београд, 2008, стр. 719-722 

[18] Драгиша Мишковић, Никола Ђурић, Никша Јаковљевић (2007) „Алфанум word 

spotter као вид примене ASR технологије”, 51. конференција ЕТРАН, Херцег 

Нови, 2007, ISBN: 987-86-80509-62-4 

[19] Драгиша Мишковић, Дарко Пекар, Никша Јаковљевић, Наташа Вујновић (2006) 

„Временско поравнавање говорне базе у току обуке система за препознавање 

говора”, 50. конференција ЕТРАН, Београд, 6-8.06.2006. 

[20] Драгиша Мишковић, Вујновић Седлар Наташа, Владо Делић, Милан Сечујски 

(2006) „Аудио библиотека за слепе и слабовиде – АБСС 2.0”, 6. конференцијa 

Дигитална обрада говора и слике (ДОГС), Вршац, 14-15.09.2006, ISBN: 86-7892-

005-X, стр. 67-70 

[21] Владо Делић, Никша Јаковљевић, Драгиша Мишковић, Милан Сечујски, Дарко 

Пекар (2006) „Оптимизација аутоматског препознавања изговореног ЈМБГ”, 6. 

конференцијa Дигитална обрада говора и слике (ДОГС), Вршац, 14-15.09.2006, 

ISBN: 86-7892-005-X, стр. 55-58 

[22] Никша Јаковљевић, Драгиша Мишковић, Дарко Пекар, Наташа Вујновић (2006) 

„Унапређење перформанси AlfaNumCASR система имплементацијом алгоритма 

за максимизацију веродостојности”, 6. конференцијa Дигитална обрада говора и 

слике (ДОГС), Вршац, 14-15.09.2006, ISBN: 86-7892-005-X 

[23] Драгиша Мишковић, Вујновић Седлар Наташа, Милан Сечујски, Владо Делић 

(2005) „Аудио библиотека за слепе и слабовиде особе као вид примене TTS тех-

нологије”, 49. конференција ЕТРАН, Будва, 5-10.06.2005, ISBN: 86-80509-54-X, 

стр. 400-402 

 

А.8. Одбрањена докторска теза М71: 

[1] Драгиша Мишковић: Контекстно зависно препознавање говора у интеракцији 

између човека и машине: Факултет техничких наука, Универзитет у Новом 

Саду, 2. јун 2017.  

 

А.9. Нови производ или технологија уведени у производњу на међународном нивоу М81: 

http://ftn.uns.ac.rs/1290347390/tehnicka-resenja-m-81: 

[1] Драгиша Мишковић, Дарко Пекар, Милан Сечујски, Едвин Пакоци „Speech-

Label – алат за фонетско и прозодијско лабелирање говорних база”, техничко 

решење, ФТН Нови Сад, 2015.  

[2] Бранислав Поповић, Драган Кнежевић, Милан Сечујски, Дарко Пекар, Никша 

Јаковљевић, Драгиша Мишковић, Рон Хасон „Технологија аутоматске синтезе 

говора на основу текста на хебрејском језику”, тех. решење, ФТН Н. Сад, 2012.  

http://ftn.uns.ac.rs/1290347390/tehnicka-resenja-m-81
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[3] Драгиша Мишковић, Никола Ђурић, Никша Јаковљевић, Милан Сечујски, 

Марко Јанев, Наташа Вујновић Седлар “Word Spotter”, техничко решење, ФТН 

Нови Сад, 2010. 

[4] Драгиша Мишковић, Дарко Пекар, Владо Делић, Драган Кнежевић, Радован 

Обрадовић, Никша Јаковљевић „Аудио библиотека за слепе и слабовиде”, 

техничко решење, ФТН Нови Сад, 2007. 

[5] Владо Делић, Никша Јаковљевић, Радован Обрадовић, Дарко Пекар, Драгиша 

Мишковић, Драган Кнежевић „Технологија аутоматског препознавања говора 

на српском и њему сродним језицима”, техничко решење, ФТН Нови Сад, 2007. 

[6] Милан Сечујски, Владо Делић, Дарко Пекар, Драгиша Мишковић, Драган 

Кнежевић, Марко Јанев „Технологија аутоматске синтезе говора на основу 

текста на српском и другим јужнословенским језицима”, техничко решење, 

ФТН Нови Сад, 2006. 

[7] Дарко Пекар, Горан Кочиш, Владо Делић, Марко Јанев, Драгиша Мишковић, 

Наташа Вујновић Седлар „Систем за праћење емитовања реклама – Advertising 

Monitor”, техничко решење, ФТН Нови Сад, 2006. 

 

А.10. Нова производна линија, нови материјал, индустријски протоип, ново прихваћено 

решење у области макроекономског, социјалног и проблема одрживог просторног 

развоја уведени у производњу М82:  

http://ftn.uns.ac.rs/1290347392/tehnicka-resenja-m-82: 

[1] Драгиша Мишковић, Дарко Пекар, Никша Јаковљевић, Драган Кнежевић, 

Милана Бојанић „MRCP интерфејс за синтетизатор говора на српском језику”, 

техничко решење, ФТН Нови Сад, 2012.  

[2] Драгиша Мишковић, Наташа Вујновић Седлар, Роберт Мак, Стеван 

Острогонац, Милана Бојанић, Едвин Пакоци „Систем за аутоматско анкетиранје 

(anDialer)”, техничко решење, ФТН Нови Сад, 2012. 

 

А.11. Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент М85:  

http://ftn.uns.ac.rs/1290347398/tehnicka-resenja-m-85: 

[1] Бранислав Поповић, Едвин Пакоци, Никша Јаковљевић, Драгиша Мишковић,  

Синиша Сузић, Владо Делић „Axon говорни асистент – апликација за 

управљање мобилним телефоном путем гласа на српском језику“, техничко 

решење, ФТН Нови Сад, 2015.  

[2] Драгиша Мишковић, Милан Гњатовић, Владо Делић, Бранислав Боровац, 

Јовица Тасевски „Когнитивна платформа за управљање конверзационим 

роботом“, техничко решење, ФТН Нови Сад, 2015.  

[3] Стеван Острогонац, Драгиша Мишковић, Милан Сечујски, Наташа Вујновић 

Седлар, Бранислав Поповић, Дарко Пекар „Игра за слепа и слабовида лица 

базирана на говорним технологијама за српски језик (anMasterMind)“, техничко 

решење, ФТН Нови Сад, 2014. 

[4] Стеван Острогонац, Дарко Пекар, Драгиша Мишковић, Милан Сечујски, 

Бранислав Поповић, Владо Делић „Паметна кућа базирана на говорним 

технологијама за српски језик (anSmartHome)“, ФТН Нови Сад, 2014. 

http://ftn.uns.ac.rs/1290347392/tehnicka-resenja-m-82
http://ftn.uns.ac.rs/1290347398/tehnicka-resenja-m-85
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[5] Никша Јаковљевић, Драгиша Мишковић, Едвин Пакоци, Роберт Мак, Бранислав 

Поповић „Декодер за препознавање континуалног говора на великим 

речницима“, техничко решење, ФТН Нови Сад, 2012. 

[6] Јовица Тасевски, Драгиша Мишковић, Милан Гњатовић, Милутин Николић, 

Бранислав Боровац, Владо Делић „Роботски систем са интегрисаним системима 

за обраду слике и говора и конверзационим  агентом“, техничко решење, ФТН 

Нови Сад, 2012. 

 

 

КВАЛИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ 

 

1. ПОКАЗАТЕЉИ УСПЕХА У НАУЧНОМ РАДУ 

 

1.1 Награде и признања за научни рад 

Нема 

 

1.2 Уводна предавања на конференцијама и друга предавања по позиву 

Нема. 

 

1.3 Чланства у одборима међународних научних конференција и одборима научних 

друштава 

Кандидат није члан одбора међународних научних конференција и друштава. 

 

1.4 Чланства у уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, рецензије 

научних радова и пројеката 

Кандидат је до сада учествовао у рецензирању научних радова објављених на 

конференцијама ДОГС и CogInfoCom.  

 

2. РАЗВОЈ УСЛОВА ЗА НАУЧНИ РАД, ОБРАЗОВАЊЕ И ФОРМИРАЊЕ 

НАУЧНИХ КАДРОВА 

 

2.1 Допринос развоју науке у земљи 

Кандидат је учествовао на научно-истраживачким пројектима финансираним од 

стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: 

 Пројекат технолошког развоја: „Развој дијалошких система за српски и друге 

јужнословенске језике“ (ТР32035, јануар 2011 - данас) 

 Пројекат технолошког развоја: „Развој информационе мреже за континуално 

испитивање електромагнетских поља“ (ТР32055, јануар 2011 - данас) 

 Иновациони пројекат „ТТС портал“ (2010-2011) 

 Пројекат технол. развоја: „Говорна комуникација човек-машина“ (ТР11001, 2008) 

 Пројекат Министарства рада и социјалне политике: „АБСС у образовању“ (2007) 

 Пројекат технолошког развоја: „Развој говорних технологија за српски језик и 

примена у Телекому“ (ТР-6144А, 2005-2008) 
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 Иновациони пројекат: „Говорни портал за слепе и слабовиде на српском говорном 

подручју - Контакт“ (ПТР-2079А, 2005-2006) 

 

Кандидат је учествовао и у реализацији пројеката финансираних од стране 

Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност 

Аутономне покрајине Војводине: 

 „Централна библиотека Универзитета у Новом Саду - ЦАБУНС“, (2016-2019) 

 „Аудио библиотека за особе са инвалидитетом - АБОСИ“, (2011-2015) 

 

2.2 Менторство при изради магистарских и докторских радова, руковођење 

специјалистичким радовима 

Нема. 

 

2.3 Педагошки рад 

Кандидат је под менторством проф. др Влада Делића, као студент докторских 

студије ангажован у извођењу вежби на предмету „Говорне технологије“ у оквиру наставе 

на мастер академским студијама на Факултету техничких наука у Новом Саду. 

 

2.4 Међународна сарадња 

Учешће у Оквирном програму (FP7) и другим међународним пројектима: 

a) Предлози FP7 пројеката који су задовољили критеријуме (прешли праг 10/15 бодова, 

али нису добили финансирање од стране Европске комисије) 

a.1. (2012. г.) FP7-REGPOT-2012-2013-1: „Speech Technology Centre: From Advanced 

Assistive Technologies to Cognitive Human-Machine Interaction“ (12.5 бодова); 

Кандидат др Драгиша Мишковић је био предвиђен да учествује у активности Т222. 

b) Остали међународни научноистраживачки пројекти који имају финансирање од стране 

међународних институција: 

b.1. “DANSPLAT: A Platform for the Applications of Speech Technologies on Smartphones 

for the Languages of the Danube Region”, ЕУРЕКА пројекат Е!9944 (2016-2019). 

b.2. “S-VERIFY: Advanced Speaker Verification”, ЕУРЕКА пројекат Е!8719 (2014-2016). 

b.3. “TESTED: Text-to-Speech Technology for embeded devices”, EUREKA (2009-2012). 

b.4. “Multilingual text-to-speech synthesis in Serbian and Slovenian with automatic language 

identification”, билатерални пројекат Србија-Словенија, 2008-2009. године. 

b.5. “iTEMA: Intelligent Telephone E-Mail Access”, EUREKA прој. Е!3864 (2006-2009). 

 

2.5 Организација научних скупова 

Нема. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА НАУЧНОГ РАДА 

 

3.1 Руковођење научним пројектима, потпројектима и задацима 

Руководи пројектним задацима на покрајинском пројекту ЦАБУНС и републичком 

пројекту ТР32035 који се односе на развој интерфејса и примену говорних технологија. 
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3.2 Примењеност у пракси кандидатових технолошких пројеката, патената, 

иновација и других резултата 

Кандидат је коаутор више техничких решења примењених у земљи и иностранству.  

 

3.3 Руковођење научним и стручним друштвима 

Нема. 

 

3.4 Значајне активности у комисијама и телима Министарства наукe и телима 

других министарстава везаних за научну делатност 

Нема. 

 

3.5 Руковођење научним институцијама 

Нема. 

 

4. КВАЛИТЕТ НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА 

 

Научноистраживачки рад кандидата обухвата истраживања из следећих области: 

 Развој система за аутоматско препознавање говора на српском језику. Истраживања 

покривају све аспекте машинске обраде говора - обраду аудио сигнала у процесу 

издвајања обележја, редукцију димензионалности података, развој алгоритама за 

декодовање, примену језичких модела итд. 

 Развој интерфејса у циљу примене говорних технологија на разним платформама. 

 Истраживање и развој нових алгоритама за контекстно зависно препознавање 

говора у интеракцији између човека и машине, које укључује класичне (статисти-

чке) методе и когнитивно инспирисан приступ моделовања контекста интеракције.  

 

У наставку је дата дискусија радова, публикованих у периоду 2012–2017. године, са 

циљем избора кандидата у звање научног сарадника. 

 

Докторска дисертација (А.8.1) 

У оквиру докторске дисертације, кандидат предлаже нови методолошки приступ 

аутоматском препознавању говора у интеракцији између човека и машине. За разлику од 

осталих приступа овом истраживачком проблему, приступ предложен у дисертацији узима 

знатно шири опсег контекстних информација приликом избора оптималне хипотезе 

препознавача, укључујући контекстуалну усклађеност, информациони садржај и 

семантичку исправност хипотеза. На методолошком нивоу, приступ је хибридан, јер 

интегрише статистичке и симболичке методе, и когнитивно инсирисан, јер узима у обзир 

резултате истраживања из области когнитивних неуронаука. 

У складу са изложеним приступом, у дисертацији је предложена модификована 

архитектура дијалошких система, која предвиђа да модули за препознавање говора и 

разумевање природног језика нису независни, већ деле јединствену репрезентацију 

дијалошког контекста. Такође, истиче се да је предложени приступ независан од 

дијалошког домена за који се примењује, и од статистичког препознавача који је 

интегрисан у конкретни дијалошки систем. 
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Приказ и оцена радова објављених у међународним часописима (међународна 

рецензија) и у националним часописима (национална рецензија) 

У радовима А.1.[1] и А.2.[2] приказана су истраживања која за циљ имају 

трансформацију скупова улазних података у процесу обраде говорног сигнала. Наиме, у 

већини система за аутоматско препознавање говора акустичка варијабилност говорног 

сигнала се моделује применом скривених Марковљевих модела (енгл. Hidden Markov 

Model - HMM) у комбинацији са Гаусовим мешавинама (енгл. Gaussian Mixture Model - 

GMM). При томе, говор је представљен као секвенца акустичких обележја (опсервација) 

добијених анализом сегмената сигнала. Овакав приступ карактерише велики број 

параметара што доводи до тзв. реткости података (енгл. data sparsity) у ситуацијама када 

немамо довољно велик обучавајући скуп али и до повећане рачунарске сложености при 

њиховој обради. Један од начина за превазилажење овог проблема је редукција 

димензионалности обележја.  

У раду А.1.[1] разматра се проблем поређења тј. блискости различитих Гаусових 

расподела у простору улазних обележја. Ова информација је у основи бројних поступака 

намењених статистичком препознавању облика. Рад уводи нову меру сличности, 

засновану на прорачуну дистанце у редукованом простору обележја. При томе, 

трансформација улазних података врши се поступком који очувава локалне 

карактеристике (енгл. Locality Preserving Projections - LPP) те се на тај начин обезбеђује 

адекватна репрезентација нелинеарних расподела које су карактеристичне за 

високодимензионалне просторе улазних обележја. Са друге стране, рад А.2.[2] уводи 

приступ у ком се, са намером редукције димензионалности, користе методе класичне и 

хетероседастичке линеарне дискриминативне анализе (LDA и HLDA). У оквиру система 

за препознавање говора на српском језику, методе су примењене и упоређене уз варирање 

броја улазних обележја. 

Рад А.2.[1] представља кључне елементе новог приступа препознавању говора 

обрађеног у докторској дисертацији. Изложени су изабрани аспекти фокусног стабла, које 

представља рачунарску концептуализацију когнитивног концентричног модела радне 

меморије. Посебна пажња је посвећена аспектима фокусног стабла који су релевантни за 

контeкстно зависно оцењивање хипотеза препознавача говора, укључујући моделовањe 

домена интeракције између човека и машине, и интерпретирањe спонтано формулисаних 

дијалошких чинова. Након тога, представљен је алгоритам за контекстно зависно оцењи-

вање хипотеза препознавача говора, који се заснива на моделу фокусног стабла. Основна 

идеја алгоритма се може сумирати као сукцесивно редуковање скупа хипотеза препозна-

вача говора, одбацивањем оних хипотеза које су мање релевантне за тренутни контекст 

интеракције. Алгоритам уводи следеће критријуме за редуковање скупа хипотеза: крите-

ријум минималне тежине семантичке интеграције, критеријум максимизације информаци-

оног садржаја, критеријум максималног лексичког подударања, и критеријум максималне 

вероватноће појаве. Притом, прва два критеријума су инспирисана актуелним тумачењима 

изабраних компоненти електроенцефалографских сигнала (тј., евоцираних потенцијала 

Н400 и П600) који рефлектују когнитивно оптерећење током разумевања говора. На 

методолошком нивоу, алгоритам је следљив, поседује експланаторну моћ, и независан је 

од имплементације статистичког препознавача говора. Уз детаљно специфицирање и 

образложење алгоритма, дата је и његова прототипска илустрација на изабраним 

доменима интеракције, за више карактеристичних момената интеракције.  
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Рад А.3.[1] се односи на истраживања усмерена ка примени говорних технологија у 

области роботике. Рад приказује интеграцију индустријског робота са системима за 

аутоматско препознавање говора и компјутерску визију. Током експеримената, робот је 

имао задатак да манипулише објектима на радном столу. Задатак компјутерске визије је да 

изврши препознавање објеката на основу различитих карактеристика (облик, димензија, 

боја, позиција итд.), док систем за препознавање говора врши препознавање говорних 

команди. Рад се ослања на претходна достигнућа у развоју алгоритама за препознавање 

говора и остваривање што природније интеракције између човека и машине. 

Рад А.3.[2] је резултат делимичног учешћа кандидата на пројекту ТР32055 који је 

усмерен ка развоју информационе мреже за континуално испитивање електромагнетских 

поља.  Рад описује формирање сензорске мреже за мониторинг електромагнетног зрачења 

(Serbian electromagnetic field monitoring network – SEMONT), а поред основних 

карактеристика сензора и топологије сензорске мреже описује и карактеристике 

коришћених антена и њихове могућности у процесу константног мерења кумулативног 

електромагнетног зрачења. Детаљније карактеристике појединих сензора и адекватност 

њихове примене у оквиру SEMONT мреже разматрани су у радовима А.4.[6] и А.4.[8]. 

Приказ и оцена радова публикованих и саопштених на међународним скуповима 

(међународна рецензија) и домаћим скуповима (национална рецензија) 

У периоду 2012-2017. године, кандидат има као аутор или коаутор 17 радова 

саопштених на међународним конференцијама (16 радова категорије М33 и 1 рад 

категорије М34) и 9 радова саопштених на домаћим скуповима.  

У раду А.4.[1] приказане су перформансе неколико метода за детекцију говорне 

активности у процесу препознавања говора. Поред метода заснованих на израчунавању 

енергије појединих сегмената говорног сигнала, у раду се такође разматрају: статистичке 

методе за израчунавање вероватноће шумне и говорне компоненте (компоненте се 

моделују преко скривених Марковљевих модела), методе које након филтрирања аудио 

сигнала врше обуку модела за говор и тишину (применом смеша Гаусових расподела) и 

методе које одлучивање о говорним и неговорним сегментима базирају на примени 

вештачких неуронских мрежа. Након експерименталних поређења ових алгоритама, 

резултати показују да су се као најбоље показале методе које креирају моделе говора и 

шума, а које приликом издвајања обележја врше моделовање вокалног тракта (мел 

фреквенцијски кепстрални коефицијенти) или побуде (хармоничност, јасноћа и друга 

слична обележја). Такође, у раду је потрврђена хипотеза да се комбиновањем одлука 

класификатора скромнијих перформанси може добити класификатор који има боље 

перформансе од свих њих појединачно. 

Рад А.4.[2] се такође бави истраживањима везаним за почетну обраду аудио сиг-

нала у процесу препознавања говора. Разматрају се два приступа при естимацији шума у 

говорном сигналу при чему се оба базирају на естимацији спектралне густине снаге шума 

(енгл. noise power spectrum density). У првом случају, алгоритам прати локалне минимуме 

при естимацији функције док се у другом случају прати однос сигнал-шум (енгл. signal-to-

noise ratio – SNR) за различите фреквенцијске опсеге. Експериментима над NOIZEUS 

говорном базом вршено је поређење резултата са стварним нивоом шума у сигналу. 

А.4.[3], А.4.[9] и A.6.[5] су прегледни радови у којима је дат осврт на развој и 

примену говорних технологија у оквиру српског говорног подручја. Приказан је 



стр. 14/20 

 

досадашњи развој на Факултету техничких наука у Новом Саду уз осврт на ресурсе који 

се сада активно користе у процесима аутоматског препознавања говора, синтезе говора, 

разумевања природног говора итд. Наглашене су предности симултаног развоја система за 

говорну синтезу и препознавање говора, као комплементарних говорних технологија. 

Такође, приказани су и сервиси базирани на овим технологијама који омогућавају особама 

са инвалидитетом лакше укључивање у друштво. 

Рад А.4.[4] описује систем за идентификацију говорника заснован на примени 

фонетских скривених Марковљевих модела у комбинацији са смешама Гаусових 

расподела. Истраживање полази од претпоставке да HMM модели фонема могу да 

моделују временске варијације карактеристичне за сваког говорника. Такође, ови модели 

обезбеђују ефикаснији процес декодовања у односу на стандардни приступ преко 

универзалног модела (енгл. universal background model). У раду су упоређене перформансе 

оба приступа на телефонској бази која садржи 250 говорника. 

Рад А.4.[5] разматра приступ за смањење комплексности процеса декодовања у 

системима за препознавање говора заснованим на скривеним Марковљевим моделима и 

мешавинама Гаусових расподела које су параметризоване дијагоналним коваријансним 

матрицама. Селекција Гаусових расподела се врши у циљу скраћења времена потребног за 

препознавање уз незнатну деградацију перформанси. Основна идеја која је реализована у 

овом раду јесте да се блиске Гаусове расподеле обједине у један кластер који је описан 

својим параметрима. Експерименти су вршени у циљу одређивања оптималних вредности 

параметара везаних за процес кластеровања. 

У радовима А.4.[7], А.4.[12], А.4.[15], А.6.[2], А.6.[4] и А.6.[6] је представљен део 

истраживања у области развоја робота оспособљених за адаптивну мултимодалну 

интеракцију са људима. Ово, поред говорне интеракције, укључује и обраду слике у циљу 

препознавања облика. Адаптивност система се остварује узимањем у обзир различитих 

аспеката контекста интеракције (вербални, просторни итд.). У радовима су понуђени 

начини за обраду природног језика који на основу динамичког фокусног стабла 

омогућавају исправну интерпретацију спонтано изговорених команди (без задавања 

строгих синтаксних правила) и команди које не садрже све лингвистичке компоненте 

(енгл. elliptical commands). Експерименти су вршени на прототипским системима који 

укључују дијалошки систем повезан са индустријским роботом или хуманоидним роботом 

Марком, развијеним на Факултету техничких наука у Новом Саду. Робот је намењен 

лечењу деце са сметњама у развоју, а у радовима су приказане две групе активности - 

развој механичких способности како би робот могао да изводи вежбе намењене деци у 

циљу њихове мотивације, као и активности везаних за реализацију конверзационих 

могућности преко аутоматског препознавања и синтезе говора. 

У радовима А.4.[10] и А.6.[1] је приказан развој апликација заснованих на 

говорним технологија. Рад А.4.[10] даје пример мобилне апликације у виду говорног 

асистента. Поред аутоматског препознавања и синтезе говора, говорни асистенти 

укључују и модуле за разумевање природног говора и вођење дијалога између корисника 

и уређаја. У раду је приказано једно решење моделовања домена интеракције у току 

препознавања говорних команди. У раду А.6.[1] је изложен концепт централне аудио-

библитеке Универзитета у Новом Саду као иновативног ресурса на бази синтетизованог 

говора. Циљ овог пројекта је креирање аудио издања литературе у библиотекама 

Универзитета и омогућавање адекватног приступа студентима и академској заједници. 
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У раду А.4.[11] је разматран проблем ефикасне естимације параметара у системима 

за препознавање говора. Поред параметара коваријансних матрица чији број је сразмеран 

квадрату димензионалности простора улазних обележја, акценат је стављен и на прецизну 

и брзу евалуацију емисионих вероватноћа HMM модела. Извршена је евалуација неколико 

модела (дијагонална апроксимација коваријансних матрица, MLLT транформација итд.) 

над српском говорном базом. Најбољи резултати су добијени уз примену пуних ковари-

јансних матрица. 

У радовима А.4.[13], А.4.[16] и А.6.[7] су представљена истраживања у области 

развоја језичких модела намењених аутоматским препознавачима говора за српски језик. 

У раду А.4.[13] је приказана је изградња статистичког језичког модела за инфлективне 

језике са великим бројем изведених облика речи. Основни проблем код ових језика је 

адекватност корпуса како би се исправно моделовали сви облици речи. Разматрана су три 

модела језика – стандардни n-gram речи, класни n-gram и модел језика заснован на лемама 

(основни облик речи). Модели су тренирани на корпусу који садржи различите литерарне 

стилове а њихова оцена је вршена на основу тзв. perplexity вредности нa тест скупу. 

Утицај величине обучавајућег скупа на квалитет језичког модела је приказан у раду 

А.4.[16] док се у раду А.5.[7] разматрају дискриминативне карактеристике класног n-gram 

модела у односу на модел обучаван на речима у случајевима када је корпус за обуку 

неадекватног обима. У општем случају, истраживања указују да комбинација сва три 

модела пружа могућност превазилажења проблема реткости података. 

У раду А.6.[3] је приказан резултат унапређеног поступка кластеровања при 

формирању система за аутоматску синтезу говора. Циљ поступка је повећање 

природности генерисаног говора кроз модификацију класификационих и регресионих 

стабала. Наиме, формирање ових стабала одлучивања се заснива на примени скупа питања 

којима се постиже сегментација скупа за обуку. Међутим, на овај начин се не могу 

моделовати сви говорни феномени пошто прозодијске карактеристике говорних сегмената 

нису искључиво засноване на правилима (природне варијације у говору засвисе често од 

воље говорника и постоји више начина да се исправно изговори одређена секвенца речи). 

Случајне варијације се не могу репродуковати класичним стаблима одлуке и у раду је 

предложен поступак додатног кластеровања опсервација придружених листовима стабла. 

Оно се врши на основу акустичких особина опсервација, а адекватност поступка је 

оцењена кроз евалуацију природности синтетизованог говора након ове модификације. 

Рад А.6.[8] даје преглед и анализу дискриминативних метода које се користе за 

обуку скривених Марковљевих модела. За разлику од стандардне обуке скривених 

Марковљевих модела засноване на критеријум максималне изгледности, која има за циљ 

да класа што боље покрије простор њој припадајућих обележја, дискриминативне методе 

теже да обезбеде што веће разлике (дискриминацију) између класа. У раду су предста-

вљене следеће дискриминативне технике: максимизација узајамне информације, мини-

мизација грешке класификације и минимизација грешке на нивоу фонема односно речи. 

У раду А.6.[9] је извршено је поређење савремених метода за препознавање 

емоција у говору. Рад пружа преглед различитих алгоритама класификације емоција и 

извршено је поређење њихових перформанси у зависности од обележја која се користе - 

прозодијска, спектрална и обједињена прозодијско-спектрална обележја. Резултати 

експеримената потврђују да се најпрецизија детекција емоције у говору добија применом 

обједињених обележја. 
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4.1 Утицајност кандидатових научних радова 

Поред докторске дисертације, кандидат је укупно објавио 5 радова у категорији 

М20, 24 рада у категорији М30, 23 рада у категорији М60 и 15 техничких решења (М80) 

(Табела 1). Већина техничких решења проистекла је из истраживања објављених у 

кандидатовим научним радовима, а његови радови у часописима са импакт фактором 

бележе позитивну цитираност. 

 

Табела 1. Збирни приказ научноистраживачких резултата 

Ознака 

групе 
резултата 

Категорија Вредност 
Број 

радова 

М20 М21 Рад у врхунском међународном часопису 
8 1 

M23 Рад у међународном часопису 
3 2 

M24 Рад у часопису међународног значаја 

верификованог посебном одлуком 3 2 

M30 M33 Рад на међународној конференцији 

штампан у целини  1 23 

М34 Рад на међународној конференцији 

штампан у изводу 0,5 1 

М60 М63 Саопштење са скупа националног значаја 

штампано у целини 0,5 23 

М70 М71 Одбрањена докторска дисератиција 
6 1 

M80 M81 Нови производ или технологија на 

међународном нивоу 8 7 

M82 Нови производ или технологија на 

националном нивоу 6 2 

M85 Прототип, нова метода, софтвер, 

стандардизован или атестиран инструмент  2 6 

 

4.2. Параметри квалитета часописа и позитивна цитираност кандидатових радова 

Током научноистраживачког рада, кандидат за научног сарадника је остварио 

укупну научну продукцију у вредности од 138,6 бодова (Табела 2). Од тога је 121 бод у 

класама М10 + М20 + М31 + М32 + М33 + М41 + М42 + М51 + М80 + М90 +М100, а 19,1 

бодова у класама М21 + М22 + М23 + М24. Кандидат има објављен рад (А.1.1) у врхун-

ском међународном часопису (М21) „Expert Systems with Applications“ (Elsevier, ISSN: 

0957-4174). Вредност импакт-фактора овог часописа за 2016. годину je 3,928, док је 

петогодишњи ИФ 3,526 (извор: kobson.nb.rs). Поред тога, кандидат има два рада (А.2.1, 

А.2.2) објављена у међународним часописима (М23) и 2 рада у часописима националног 

значаја верификованих посебном одлуком (М24).  
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Укупан број цитата публикованих радова пронађених путем сервиса Scopus 

(http://www.scopus.com/home.url) је 27, док је број хетероцитата 9. При томе, треба 

напоменути да су најквалитетнији радови објављени 2016. и 2017. године. 

 

4.3 Ефективни број радова и број радова нормиран на основу броја коаутора 

Кандидат је до сада публиковао укупно 68 радова. Детаљан приказ публикација са 

нормираним бројем бодова је дат у Табели 2. 

 

Табела 2. Приказ научноистраживачких резултата и индекса компетентности 

Ознака 

групе 
резултата 

Категорија Вредност 
Број 

радова 
Број поена 

М20 М21 Рад у врхунском међународном часопису  

 8 1 8 

M23 Рад у међународном часопису 
3 2 6 

M24 Рад у часопису међународног значаја 

верификованог посебном одлуком 3 1+1* 5,143 

M30 M33 Рад на међународној конференцији 

штампан у целини  1 20+3* 21,913 

М34 Рад на међународној конференцији 

штампан у изводу 0,5 1 0,5 

М60 М63 Саопштење са скупа националног значаја 

штампано у целини 0,5 20+3* 11,042 

М70 М71 Одбрањена докторска дисератиција 
6 1 6 

M80 M81 Нови производ или технологија на 

међународном нивоу 8 7 56 

M82 Нови производ или технологија на 

националном нивоу 6 2 12 

M85 Прототип, нова метода, софтвер, 

стандардизован или атестиран 

инструмент  
2 6 12 

Укупно поена 138,598 

*радови који подлежу нормирању броја бодова 

Од тога, 1 рад има 2 коаутора, 11 радова имају 3 коаутора, 19 радова имају 

4 коаутора, 17 радова има 5 коаутора, у 14 радова има 6 коаутора, 3 рада имају 7 коаутора, 

а по један рад је са 9 и 10 коаутора. Узимајући у обзир број аутора и садржај радова 

http://www.scopus.com/home.url
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(присуство експерименталних истраживања), у складу са Правилником следећи радови 

захтевају нормирање броја поена: 

 Рад из категорије М24 (А.3.2) има 5 аутора. Услед изостанка експерименталних 

истраживања, број поена је 3/1,4 = 2,143. 

 Рад из категорије М33 (А.4.3) има 6 аутора, па је број поена 1/1,6 = 0,625. 

 Рад из категорије М33 (А.4.9) има 9 аутора, па је број поена 1/2,2 = 0,455. 

 Рад из категорије М33 (А.4.18) има 4 аутора, па је број поена 1/1,2 = 0,833. 

 Рад из категорије М63 (А.6.1) има 4 аутора, па је број поена 0,5/1,2 = 0,417. 

 Рад из категорије М63 (А.6.2) има 10 аутора, па је број поена 0,5/2,4 = 0,208. 

 Рад из категорије М63 (А.6.4) има 4 аутора, па је број поена 0,5/1,2 = 0,417. 

 

Остали радови садрже садрже нумеричке симулације и/или сложена експериментална 

истраживања у техничко-технолошким наукама, тј. радови су са пуном тежином. 

У сваком од признатих техничких решења, аутор је остварио изузетан допринос у развоју 

поменутих технологија.  

 

Табела 3. Расподела броја аутора у радовима 

Број коаутора 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Број радова 1 1 11 19 17 14 3 0 1 1 

 
4.4 Степен самосталности у научноистраживачком раду и улога у реализацији 

радова у научним центрима у земљи и иностранству (и допринос кандидата 

реализацији коауторских радова) 

Кандидат је демонстрирао висок степен самосталности и иницијативе у научно-

истраживачком раду. Публикације тематски и методолошки припадају научноистра-

живачком раду којим се кандидат превасходно бави. У свим радовима и техничким 

решењима, кандидат је дао кључни допринос осмишљавању и реализацији истраживања 

представљених у тим радовима. 

Кандидатов научноистраживачки рад представља везу између две истраживачке 

групе - групе за развој говорних технологија за српски језик (ФТН, Катедра за 

телекомуникације и обраду сигнала) и групе за развој роботике (ФТН, Катедра за 

мехатронику, роботику и аутоматизацију). То показује и докторска дисертација кандидата 

у оквиру које је представио модел за ефикасну говорну интеракцију између човека и 

хуманоидног робота. 

 

4.5 Значај радова 

Радови др Драгише Мишковића дају суштински допринос у области развоја 

говорних технологија и говорне интеракције између човека и машине. Њихов значај 

огледа се и у чињеници да представљају основу за израду већег броја техничких решења. 

Радови објављени у текућој и претходној години представљају нове приступе за које се 

тек очекује да имају утицај у научној заједници. 
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4.6 Допринос кандидата реализацији коауторских радова 

Поред фокусираности на развој система за аутоматско препознавање говора, у 

последњих пет година научноистраживачки рад кандидата карактерише мултидисци-

плинарност предмета истраживања. Развој нових алгоритама и директна примена 

говорних технологија у развоју хуманоидних робота, софтвера, телекомуникационих 

сервиса итд. је резултат сарадње кандидата са бројним истраживачима у Републици 

Србији. У већини радова (51 од 68), кандидат је међу прва три аутора и дао је кључни 

допринос реализацији истраживања описаних у поменутим радовима. 

 

 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА 

На основу Правилника о поступку и начину вредновања, и квантитативном 

исказивању научноистраживачких резултата истраживача, минимални квантитативни 

захтеви за стицање научног звања научни сарадник за техничко-технолошке науке су: 

Диференцијални услов 
од првог избора у претходно 

звање до избора у звање 

Потребно је да кандидат има 

најмање ХХ поена, који треба да 

припадају следећим категоријама: 
Неопходно Остварено 

Научни сарадник Укупно 16 138,6 

Обавезан (1) М10+М20+М31+М32+М33 

+М41+М42+М51+М80+М90 

+М100 ≥ 

(у складу са изменама и 

допунама Правилника) 

9 121 

Обавезан (2) 
М21+М22+М23 ≥ 5 14 

 

Др Драгиша Мишковић испуњава све горе наведене услове. Публиковао је 5 радова 

у међународним часописима од којих су 3 на SCI листи: 1 рад у часопису категорије М21, 

2 рада у часописима категорије М23, као и 2 рада категорије М24. Поред тога, кандидату 

је публиковано 24 рада који су саопштени на међународним конференцијама (23xМ33, 

1xM34), 23 рада на домаћим скуповима (М63), као и 15 техничких решења (7xM81, 

2xM82, 6xM85). Кандидат je у том периоду остварио укупну научну продукцију у 

вредности од 138,6 бодова. 

Кандидат др Драгиша Мишковић учествује у реализацији научноистраживачких 

пројеката финансираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије и Секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност 

Аутономне покрајине Војводине, а ангажован је и у оквиру међународне сарадње 

(EUREKA и билатерални пројекти). Својим укупним научним радом кандидат показује да 

је оспособљен за самостални научноистраживачки рад, као и за ефикасан рад у тиму. 
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МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ 

На основу свега наведеног, чланови Комисије сматрају да је кандидат доказао да је 

оспособљен за самостални научноистраживачки рад у области телекомуникација и обраде 

сигнала. Пошто кандидат испуњава све услове за избор у звање научног сарадника, 

дефинисане одредбама Закона о научноистраживачкој делатности, Правилника о поступку 

и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата 

истраживача, као и Статутом Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, 

предлажемо Изборном већу Наставно-научног већа Факултета техничких наука у Новом 

Саду да др Драгишу Мишковића изабере у звање научног сарадника за ужу област 

телекомуникације и обрада сигнала. 

 

У Новом Саду, 27.07.2017. године. 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 

 

__________________________________________________ 

Др Бранислав Боровац, редовни професор 

(уно: Мехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системи) 

 

 

__________________________________________________ 

Др Зоран Перић, редовни професор 

(уно: Телекомуникације) 

 

 

__________________________________________________ 

Др Владо Делић, редовни професор 

(уно: Телекомуникације и обрада сигнала) 

 

 

__________________________________________________ 

Др Милан Гњатовић, доцент 

(уно: Мехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системи) 

 

 

__________________________________________________ 

Др Марко Јанев, научни сарадник 

(уно: Математика) 



Прилог 5. 

 

Назив института – факултета који подноси захтев:  

Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду 

 

 

РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА 

 

I   Општи подаци о кандидату 

Име и презиме:  Драгиша Мишковић 

Година рођења:  1975. 

ЈМБГ:    1402975773013 

 

Назив институције у којој је кандидат стално запослен: 

Факултет техничких наука у Новом Саду 
 

Дипломирао:   Дипломирани инжењер електротехнике и   

    рачунарства - Мастер 
година:  2001.   

факултет:  Факултет техничких наука  

Универзитет у Новом Саду, Република Србија 

 

Магистрирао: -               година:  -           факултет: - 

 

Докторирао:   Доктор наука - електротехника и рачунарство  

година:  2017. 

факултет:  Факултет техничких наука  

Универзитет у Новом Саду, Република Србија 

 

Постојеће научно звање:   (нема) 

Научно звање које се тражи:  Научни сарадник 

Област науке у којој се тражи звање:  

Техничко-технолошке науке 
Грана науке у којој се тражи звање:  

Електротехничко и рачунарско инжењерство 
Научна дисциплина у којој се тражи звање:  

Телекомуникације и обрада сигнала 
Назив научног матичног одбора којем се захтев упућује: 

 Матични одбор за електронику, телекомуникације и 

информационе технологије 

 

 

II  Датум избора-реизбора у научно звање: 

 Научни сарадник:   (нема) 

 Виши научни сарадник:  (нема) 



 2 

III  Научно-истраживачки резултати (прилог 1 и 2 правилника): 

 

1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и 

картографске публикације међународног значаја (уз доношење на увид) (М10): 

 број Вредност укупно 

М11 =    

М12 =    

М13 =    

М14 =    

М15 =    

М16 =    

М17 =    

М18 =    

   0 

 

2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М20): 

 број Вредност укупно 

М21 = 1 8 8 

М22 =    

М23 = 2 3 6 

М24 = 1 3 3 

М24 = 1 3/1,4 2,143 

М25 =    

М26 =    

М27 =    

М28 =    

   19,14 

 

3. Зборници са међународних научних скупова (М30): 

 број Вредност укупно 

М31 =    

М32 =    

М33 = 20 1 20 

М33 = 1 1/1,2 0,833 

М33 = 1 1/1,6 0.625 

М33 = 1 1/2,2 0,455 

М34 = 1 0,5 0,5 

М35 =    

М36 =    

   22,41 

 



 3 

4. Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и 

картографске публикације националног значаја; научни преводи и 

критичка издања грађе, библиографске публикације (М40): 

 број Вредност укупно 

М41 =    

М42 =    

М43 =    

М44 =    

М45 =    

М46 =    

М47 =    

М48 =    

М49 =    

   0 

 

5. Часописи националног значаја (М50): 

 број Вредност укупно 

М51 =    

М52 =    

М53 =    

М54 =    

М55 =    

М56 =    

   0 

 

6. Зборници скупова националног значаја (М60): 

 број Вредност укупно 

М61 =    

М62 =    

М63 = 20 0,5 11,5 

М63 = 2 0,5/1,2 0,834 

М63 = 1 0,5/2,4 0,208 

М64 =    

М65 =    

М66 =    

   12,54 

 

7. Магистарске и докторске тезе (М70): 

 број Вредност укупно 

М71 = 1 6 6 

М72 =    

   6 
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8. Техничка и развојна решења (М80) 

 број Вредност укупно 

М81 = 7 8 56 

М82 = 2 6 12 

М83 =    

М84 =    

М85 = 6 2 12 

М86 =    

   80 

 

9. Патенти, ауторске изложбе, тестови (М90): 

 број Вредност укупно 

М91 =    

М92 =    

М93 =    

   0 

 

IV  Квалитативна оцена научног доприноса (прилог 1 правилника): 

 

1. Показатељи успеха у научном раду: 

(Награде и признања за научни рад додељене од стране релевантних научних 

институција и друштава; уводна предавања на научним конференцијама и 

друга предавања по позиву; чланства у одборима међународних научних кон-

ференција; чланства у одборима научних друштава; чланства у уређивачким 

одборима часописа, уређивање монографија, рецензије научних радова и 

пројеката) 

 

Кандидат је остварио следеће показатеље успеха у научном раду: 

 

1.1 Награде и признања за научни рад додељене од стране релевантних 

научних институција и друштава: 

 Нема 

 

1.2 Уводна предавања на научним конференцијама и друга предавања по 

позиву: 

 Нема 

 

1.3 Чланства у одборима међународних научних конференција и одборима 

научних друштава: 

 Нема. 

 

1.4 Чланства у уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, 

рецензије научних радова и пројеката: 

 Учествовао у рецензирању радова на конф. ДОГС и CogInfoCom.  
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2. Ангажованост у развоју услова за научни рад, образовању и формирању 

научних кадрова: 

(Допринос развоју науке у земљи; менторство при изради мастер, магистар-

ских и докторских радова, руковођење специјалистичким радовима; педаго-

шки рад; међународна сарадња; организација научних скупова) 

 

Доприноси кандидата укључују следеће ангажмане: 

 

2.1 Допринос развоју науке у земљи: 

 Учествовање на научно-истраживачким пројектима финансираним од 

стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије: 

 „Развој дијалошких система за српски и друге јужнословенске 

језике“ (ТР32035, јануар 2011 - данас). 

 „Развој информационе мреже за континуално испитивање 

електромагнетских поља“ (ТР32055, јануар 2011 - данас). 

 Иновациони пројекат „ТТС портал“ (2010-11). 

 „Говорна комуникација човек-машина“ (ТР11001, 2008). 

 Пројекат Министарства рада, запошљавања и социјалне политике: 

„АБСС у образовању“ (2007). 

 „Развој говорних технологија за српски језик и примена у 

Телекому“ (ТР-6144А, 2005-08). 

 Иновациони пројекат: „Говорни портал за слепе и слабовиде на 

српском говорном подручју - Контакт“ (ПТР-2079А, 2005-06) 

  

 Учествовање у реализацији пројеката финансираних од стране Покра-

јинског секретаријата за науку и технолошки развој, АП Војводине: 

 „Централна библиотека Универзитета у Новом Саду - ЦАБУНС“, 

(2016-19) 

 „Аудио библиотека за особе са инвалидитетом - АБОСИ“, (2011-15) 

 

2.2 Менторство при изради мастер, магистарских и докторских радова, 

руковођење специјалистичким радовима: 

 Нема. 

 

2.3 Педагошки рад: 

 Кандидат је ангажован у извођењу вежби на предмету „Говорне 

технологије“ у оквиру наставе на мастер академским студијама на 

Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. 

 

2.4 Међународна сарадња: 

 Учествовање на страним научним пројектима: 

 “DANSPLAT: A Platform for the Applications of Speech 

Technologies on Smartphones for the Languages of the Danube 

Region”, ЕУРЕКА пројекат, 2016-2019. године (Е!9944). 
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 “S-VERIFY: Advanced Speaker Verification”, ЕУРЕКА пројекат, 

2014-2016. године (Е!8719). 

 “Text-to-Speech Technology for embeded devices”, европски 

пројекат из EUREKA програма, 2009-2012. године. 

 “Multilingual text-to-speech synthesis in Serbian and Slovenian with 

automatic language identification”, билатерални пројекат Србија-

Словенија, 2008-2009. године. 

 “Intelligent Telephone E-Mail Access”, EUREKA пројекат Itema, 

2006-2009. године 

 

2.5 Организација научних скупова: 

 Нема. 

 

3. 3. Организација научног рада: 

(Руковођење пројектима, потпројектима и задацима; технолошки пројекти, 

патенти, иновације и резултати примењени у пракси; руковођење научним и 

стручним друштвима; значајне активности у комисијама и телима 

Министарства за науку и технолошки развој и телима других министарстава 

везаних за научну делатност; руковођење научним институтцијама) 

 

3.1 Руковођење пројектима, потпројектима и задацима: 

 Руководи кључним задацима на покр. пројекту ЦАБУНС.. 

 

4. Квалитет научних резултата: 
(Утицајност; параметри квалитета часописа и позитивна цитираност кандида-

тових радова; ефективни број радова и број радова нормиран на основу броја 

коаутора; степен самосталности и степен учешћа у реализацији радова у 

научним центрима у земљи и иностранству; допринос кандидата реализацији 

коауторских радова; значај радова) 

 

4.1 Утицајност: 

 Поред докторске дисертације, кандидат је објавио 1 рад у врхунском 

међународном часопису (М21), 2 рада у међународним часописима 

категорије М23 и 2 рада у часописима међународног значаја категорије 

М24. На међународним скуповима је објавио 24 рада (М30) а на 

скуповима националног значаја 23 рада (М60). Истраживања су имала 

и практичну примену кроз 15 техничких решења. 

 

4.2 Параметри квалитета часописа и позитивна цитираност кандидатових 

радова: 

 Кандидат је остварио укупну научну продукцију у вредности од 138,6 

бодова. При томе, остварено је: 

o 121 бод у класама М10 + М20 + М31 + М32 + М33 + М41 + 

М42 + М51 + М80 + М90 +М100 

o 14 бодова у класама М21 + М22 + М23. 
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 Укупан број цитата публикованих радова пронађених путем сервиса 

Scopus је 27, док је број хетероцитата 9. При томе, треба напоменути да 

су најквалитетнији радови објављени 2016. и 2017. године 

 

4.3 Ефективни број радова и број радова нормиран на основу броја коаутора: 

 Кандидат је до сада публиковао укупно 68 радова. Од тога, 1 рад има 

1 аутора, 1 рад има 2 коаутора, 11 радова имају 3 коаутора, 19 радова 

имају 4 коаутора, 17 радова има 5 коаутора, у 14 радова има 6 коау-

тора, 3 рада имају 7 коаутора а по један рад је са 9 и 10 коаутора.  

 Узимајући у обзир број аутора и садржај радова (присуство експери-

менталних истраживања), у складу са Правилником је за 7 радова 

извршено нормирање броја поена. Остали радови са више од три 

коаутора садрже нумеричке симулације и/или сложена експери-

ментална истраживања у техничко-технолошким наукама, тј. радови су 

са пуном тежином. 

 

4.4 Степен самосталности и степен учешћа у реализацији радова у научним 

центрима у земљи и иностранству: 

 Кандидат је демонстрирао висок степен самосталности и иницијативе у 

научноистраживачком раду. Публикације тематски и методолошки 

припадају научноистраживачком раду којим се кандидат превасходно 

бави. У свим радовима и техничким решењима, кандидат је дао 

кључни допринос осмишљавању и реализацији истраживања 

представљених у овим радовима. 

 Кандидатов научноистраживачки рад представља везу између две 

истраживачке групе - групе за развој говорних технологија за српски 

језик (ФТН, Катедра за телекомуникације и обраду сигнала) и групе за 

развој роботике (ФТН, Катедра за мехатронику, роботику и 

аутоматизацију). То показује и докторска дисертација кандидата у 

оквиру које је представио модел за ефикасну говорну интеракцију 

између човека и хуманоидног робота.  

 

4.5 Значај радова: 

 Радови др Драгише Мишковића дају суштински допринос у области 

развоја говорних технологија и говорне интеракције између човека и 

машине. Њихов значај огледа се и у чињеници да представљају основу 

за израду већег броја техничких решења. Радови објављени у текућој и 

претходној години представљају нове приступе за које се тек очекује 

да имају утицај у научној заједници. 

 

4.6 Допринос кандидата реализацији коауторских радова: 

 Поред фокусираности на развој система за аутоматско препознавање 

говора, у последњих пет година научноистраживачки рад кандидата 

карактерише мултидисциплинарност предмета истраживања. Развој 

нових алгоритама и директна примена говорних технологија у развоју 

хуманоидних робота, софтвера, телекомуникационих сервиса итд., 
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резултат je сарадње кандидата са бројним истраживачима у Републици 

Србији. У већини радова (51 од 68), кандидат је међу прва три аутора и 

дао је кључни допринос реализацији истраживања описаних у 

поменутим радовима 

 

 

V    Оцена комисије о научном доприносу кандидата са образложењем: 

 

На основу поднетог материјала и личног увида у рад кандидата, комисија закључује 

да др Драгиша Мишковић испуњава све формалне услове за избор у звање научног 

сарадника. Кандидат има назив доктора наука и објављене и рецензиране научно-

истраживачке резултате. Учествовао је у реализацији научноистраживачких пројека-

та финансираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије, а ангажован је и у оквиру међународне сарадње. 

 

На основу наведеног, чланови Комисије сматрају да је кандидат доказао да је 

оспособљен за самостални научноистраживачки рад као и за ефикасан рад у тиму. 

Пошто кандидат испуњава све услове за избор у звање научног сарадника, 

дефинисане одредбама Закона о научноистраживачкој делатности, Правилника о 

поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких 

резултата истраживача, као и Статутом Факултета техничких наука у Новом Саду, 

предлажемо Изборном већу Научно-наставног већа Факултета техничких наука у 

Новом Саду да др Драгишу Мишковића изабере у звање научног сарадника за 

област телекомуникације и обрада сигнала. 

 
 

 

У Новом Саду, 27.07.2017. године. 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

 

__________________________ 

Проф. др Бранислав Боровац 

Факултет техничких наука,  

Универзитет у Новом Саду 
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МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ ЗАХТЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ 

ПОЈЕДИНАЧНИХ НАУЧНИХ ЗВАЊА 

 

 

За техничко-технолошке и биотехничке науке 

 

Диференцијални услов- 

Од првог избора у претходно звање до 

избора у звање.......... 

потребно је да кандидат има најмање ХХ поена, 

који треба да припадају следећим категоријама: 

 

 Неопходно 

XX= 
Остварено 

Научни сарадник Укупно 16 138,6 

М10 + М20 + М31 + М32 + М33 + 
М41 + М42 + М51 + М80 + М90 + 

М100 ≥ 
9 121 

М21 + М22 + М23 ≥ 5 14 

   

Виши научни сарадник Укупно 48  

М10+М20+М31+М32+М33 

М41+М42+М51+М80+М90 ≥ 

 

38 
 

 
М21+М22+М23+М24+М31+М32 ≥ 

 

15 
 

   

Научни саветник Укупно 70  
М10+М20+М31+М32+М33 
М41+М42+М51+М80+М90 ≥ 54  

М21+М22+М23+М24+М31+М32≥ 26  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


