
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ           ОБРАЗАЦ – 4 
НАЗИВ ФАКУЛТЕТА 
 

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА 
ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ  

(Свака рубрика мора бити попуњена.) 
 

I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ  

Орган који је именовао комисију: Декан Факултета техничких наука, решењем бр. 012-199/20-2017 

Датум именовања комисије:              18.05.2017 

Састав комисије:  

1. Др Зорица Николић ред. проф. Телекомуникације 
 презиме и име звање ужа научна област 

 Електронски факултет, Ниш Председник 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
2. Др Дејан Вукобратовић ванр. проф. Телеком. 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 

 
3. Др Жељен Трповски ванр. проф. Телеком. 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 

 
4. Др Силвиа Гилезан ред. проф. Теоријска и прим. математика 
 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад Члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
5. Др Никола Ђурић ванр. проф. Теоријска електротехника 
 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад Члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

6. Др Душан Јаковетић доцент Информационе технологије 
 презиме и име звање ужа научна област 

 Природно – математички факултет, Нови Сад Члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 
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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
 
1. Име, име јдног родитеља, презиме:      Александар (Ђорђе) Миња 

2. Датум рођења:    19.06.1987        Место и држава рођења:  Зрењанин, Р. 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:   "Визуализација података ватрогасцима – део за навигацију" 

    
 
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: 

 

2006 2010 9,58 

2010 2011 10,00 

2011 

120 10,00 
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II.4 приказ научних и стручних радова  
 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1. 

Minja A., Stanojevic I., Senk V.: Novel Quasi-Analytical Simulation Method 
for Estimating the Error Probability in AWGN Channel, International 
Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Berlin 2014, 
pp. 305-309 

M33 

кратак опис садржине:  
У овом раду приказан је нови квазианалитички поступак за естимацију вероватноће грешке у 
AWGN каналу. Овај нови метод је прецизнији и бржи од класичног Монте-Карло поступка, 
који се обично користи за естимацију вероватноће грешке. Ради поређења ова два поступка 
коришћен је сферични блок код који одговара октаедру, за који је аналитички одређена 
вероватноћа грешке. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

2. 
Minja A., Stanojevic I., Senk V.: Novel Quasi-Analytical Simulation Method 
for Estimating the Error Probability in BSC Channel, International Conference 
on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Prague 2015, pp. 309-313 

M33 

кратак опис садржине: 
У овом раду приказан је нови квазианалитички поступак за естимацију вероватноће грешке у 
BSC каналу. Овај нови метод је прецизнији и бржи од класичног Монте-Карло поступка, који 
се обично користи за естимацију вероватноће грешке. Ради поређења ова два поступка 
коришћени су Reed-Muller и Reed-Solomon кодови кратких дужина за које је могуће одредити 
тачну вероватноћу грешке. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

3. 

Minja A., Stanojevic I., Senk V.: TCM Design Optimizing Set Partitioning of 3-
dimensional Spherical Codes, 21. Telekomunikacioni forum TELFOR, 
Beograd: TELECOMMUNICATIONS SOCIETY, Belgrade; 26-28 Novembar, 
2013, pp. 373-376 

M33 

кратак опис садржине:  
Приказан је итеративни алгоритам, базиран на методу променљиве одбојне силе, за 
конструкцију трелис кодоване модулације коришћењем 3-димензионалних сферичних кодова 
припремљених за оптималну поделу скупа. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

4. 
Jakovetić D., Minja A., Bajović D., Vukobratović D.: Distributed Storage 
Allocation for Neighborhood-based Data Access, IEEE Information Theory 
Workshop, ITW 2015, Prague, Chez Republic, 26.04-1.05.2015, pp. 1-5 

M33 

кратак опис садржине:  
Приказан је модел приступа подацима у мрежи где сваки чвор комуницира само са својим 
суседима и алгоритам за оптималну алокацију података, која минимузује укупан капацитет по 
чворовима мреже тако да је у случају отказа једног од чворова и даље могуће реконструисати 
целу поруку. Овај модел је погодоан за дистрибуриану кодовану доделу меморије.  



 4 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

5. 
Minja A., Senk V.: Indoor navigation system for firefighters, 19. 
Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 22-24 Novembar, 2011, pp. 
1324-1327 

M63 

кратак опис садржине:  
Циљ овог рада јесте да се пројектује систем за навигацију у затвореном простору који ће 
ватрогасцима омогућити сналажење у непознатом окружењу. Овај систем за навигацију у 
затвореном простору треба да узме у обзир изворе опасности, и у зависности од процењеног 
нивоа опасности, одреди оптималну путању дуж које ватрогасац треба да се креће. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

5. 
Minja A., Senk V.: FAR Vision – Data Visualization system for firefighters, 19. 
Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 22-24 Novembar, 2011, pp.  
134-137 

M63 

кратак опис садржине:  
У циљу повећања безбедности и бржег и ефикаснијег извршавања мисија спасавања и гашења 
пожара почели су у ватрогасну опрему да се уграђују разни телекомуникациони уређаји и 
сензори. Полако се јављају ватрогасне опреме са интегрисаним сензорима температуре, 
сензорима за детекцију хемијских отпада и отровних испарења и сензорима за праћење 
здравственог стања корисника. Сви ови подаци могу да буду јако значајни, али често нису 
доступни ватрогасцима. У овом раду приказан је систем који све потребне информације 
пројектује директно на прозирни застор ватрогасног шлема. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 



 5 
III ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА 
 
III.1 услови дефинисани за кандидата студијским програмом: 
На основу члана 87. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Србије 
76/07) и члана 149 - 156 Статута Факултета техничких наука и Правила докторских 
академских студија Универзитета у Новом Саду право да пријави тему докторске 
дисертације стиче студент који је положио све испите одређене студијским програмом са 
просечном оценом не мањом од 8,00 (осам 00/100) и који је положио Квалификациони 
испит. 
 
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 укључујући и 
Квалификациони испит. Поред тога, кандидат је аутор или коаутор 6 научних радова, од 
којих је 3 радова уско повезано са темом дисертације. 
Осим тога, кандидат је од 2011 године ангажован на пројекту ИИИ44003 - „Интегрисани 
Систем За Детекцију и Естимацију Развоја Пожара Праћењем Критичних Параметара у 
Реалном Времену“, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а од 2016. 
године је запослен као асистент – мастер на Факултету техничких наука, на Катедри за 
телекомуникације и обради сигнала.  
 
 
IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  
 
IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 
 
Проф. др Војин Шенк рођен је 1958. године у Београду. Дипломирао је 1981. године на 
Факултету техничких наука у Новом Саду. Магистрирао је 1989. године на 
Електротехничком факултету у Београду где је одбранио и докторску дисертацију 1992. 
године. 1993. године изабран је у звање доцента, 1998. је  у звање ванредног, а 2003. у 
звање редовног професора Факултета техничких наука у Новом Саду. Проф. др Војин 
Шенк аутор је 3 монографије и преко 200 научних радова из области телекомуникација и 
обраде сигнала. Био је рецензент великог броја књига, збирки и научних радова како у 
земљи тако и у иностранству. 

 
Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

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

1. 
Mladen Kovacevic, Vojin Senk: "On Possible Dependence Structures of a 
Set of Random Variables," Acta Mathematica Hungarica, Vol. 135, No. 3, 
pp. 286-296, May 2012. 

M23 

2. 

Z. Bojovic, Z. Peric, V. Delic, E. Secerov, M. Secujski, V. Senk: “Comparative 
Analysis of the Performance of Different Codecs in a live VoIP networking 
using SIP protocol,” Electronics and electrical engineering, vol. 117, No. 1 pp. 
37-42, 2012. 

M23 

3. 
Z. Bojovic, V. Senk, D. Dobromirov, P. Bojovic: “Intervendor Working of Voip 
Networks,” Journal of the Institute of Telecommunications Professionals, vol. 5, 
No. 3 pp. 26-32, 2011. 

M23 

4. 
Dino Sejdinovic, Dejan Vukobratovic, Angela Doufexi, Vojin Senk, Rob 
Piechocki: “Expanding Window Fountain Codes for Unequal Error 
Protection,” IEEE Transactions on Communications, Vol. 57, No. 9, pp. 

M21 
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2510-2516, Sept. 2009. 

5. 
Dejan Vukobratovic, Vojin Senk: “Design and Evaluation of Irregular LDPC 
Codes Using ACE Spectrum,” IEEE Transactions on Communications, Vol. 
57, No. 8, pp. 2272-2279, Aug. 2009. 

M23 

6. 
Dejan Vukobratovic, Vojin Senk: “Generalized ACE Constrained 
Progressive-Edge-Growth LDPC Code Design,” IEEE Communications 
Letters, Vol.12, No.1, pp. 32-34, Jan. 2008. 

M22 

7. 
Z. Bojovic, E. Secerov, D. Dobromirov, V. Senk, “Maximizing the Profit of 
Telecom Telcos by a Novel Traffic Scheduling Policy”, Elektronika Ir 
Elektrotechnika, Vol 7, No 113, pp. 67-73, 2011 

M22 

8. 
Z. Bojovic, E. Secerov, V. Senk, “QoS testing in a live private IP MPLS network 
with CoS implementation”, Computer Science and Information Systems, Vol 7, No 
3, pp. 529-549, 2010 

M23 

9. 
Mladen Kovacevic, Ivan Stanojevic, Vojin Senk, “Some Properties of Renyi 
Entropy over Countably Infinite Alphabets”, Problems of Information 
Transmission, Vol 49, No 2, pp. 99-110, 2013 

M23 

10. 
Mladen Kovacevic, Ivan Stanojevic, Vojin Senk, “Information – Geometric 
Equivalence of Transportation Polytopes”, Problems of Information 
Transmission, Vol 51, No 2, pp. 103-109, 2015 

M23 

 
 
IV.1 услови дефинисани за ментора у области којој припада докторска дисерација: 
На основу Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Србије бр. 
76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статута Факултета техничких 
наука и Правила докторских академских студија Универзитета у Новом Саду, ментор 
може да буде наставник датог студијског програма, који поред услова дефинисаних 
стандардима за акредитацију има барем пет радова публикованих у рецензираним 
међународним часописима са СЦИ листе објављених у последњих 10 година. 
 
IV.2 Да ли ментор испуњава услове?     ДА   НЕ 
Образложење: Ментор има довољан број радова објављених у часописима са SCI листе. 
Најважнији део истраживачких резултата припада области теорије информација и теорије 
кодовања, којој припада и ова докторска дисертација. 

 
 
 
V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 
 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

Одређивање перформанси декодера заштитних кодова  
(eng. Determining performance of channel decoders) 
 
Наслов тезе је подобан?     ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.2 предмета (проблема) истраживања 

Предмет истраживања ове дисертације јесте увођење новог модела декодера и доказивање да 
велики број декодера који се срећу у пракси задовољавају овај модел. За дати модел декодера 
изводи се општи алгоритам за естимацију вероватноће грешке који се генерализује за бинарни 
симетрични канал, канал са белим Гаусовим шумом и Рејлијев канал (најчешћи модели канала 
који се срећу у литератури). На основу анализе алгоритма биће предложени поступци за његово 
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побољшање. Квази – аналитички метод ће бити поређен са класичним поступцима за естимацију 
вероватноће грешке који се користе у пракси (Monte Carlo и Importance Sampling) по питању 
брзине и тачности.  

Други део истраживања односи се на конструкцију трелис кодоване модулације коришћењем 
сферичних кодова прилагођених за поделу скупа и развој итеративног алгоритам за конструкцију 
таквих кодова заснованог на методу променљиве одбојне силе. 
 
Предмет истраживања је подобан?    ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.3 познавања проблематике на основу изабране литературе са списком литературе 

Списак важнијих референци које ће кандидат користити приликом израде докторске дисертације: 
1. G. Ungerboeck, I. Csajka, „On improving data-link performance by increasing the channel 

alphabet and introducing sequence coding“, 1976 Int. Symp. Inform. Theory, Ronneby, Sweeden, 
Jun 1976. 

2. G. Ungerboeck, „Channel Coding with Multilevel/Phase Signals“, IEEE Trans. Inform. Theory, 
vol it-28, no 1, pp. 55-67, January 1982. 

3. G. Ungerboeck, „Trellis Coded Modulation with Redundant Signal Sets Part I: Introduction“, 
IEEE Comm. Magazine, vol it-25, no 2, pp 5 – 11, February 1987. 

4. G. Ungerboeck, „Trellis Coded Modulation with Redundant Signal Sets Part II: State of the Art“, 
IEEE Comm. Magazine, vol it-25, no 2, pp 12 – 21, February 1987. 

5. G. Caire, G. Taricco, G. Biglieri, „Bit-Interleaved Coded Modulation“, IEEE Trans. Inform. 
Theory, vol 44, no 3, pp. 927-946, May 1998. 

6. X Li, A. Chindapol, J. A. Ritcey, „Bit-Interleaved Coded Modulation with Iterative Decoding and 
8PSK Signaling“, IEEE Trans. Commun. , vol 50, no 6, pp. 1250 – 1257, August 2002. 

7. L. F. Wei, „Trellis-Coded Modulation with Multidimensional Constellations“, IEEE Trans. 
Inform. Theory, vol 33, no 4, pp 483 – 501, July 1987. 

8. S. S. Pietrobon, D. J. Costello, „Trellis Coding With Multidimensional QAM Signal Sets“, IEEE 
Trans. Inform. Theory, vol 39, no. 2, pp. 325 – 336, March 1993. 

9. M. Magarini, R. J. Essiambre, B. E. Basch, A. Ashikhmin, G. Kramer and A. J. de Lind van 
Wijngaarden, "Concatenated Coded Modulation for Optical Communications Systems," in IEEE 
Photonics Technology Letters, vol. 22, no. 16, pp. 1244-1246, Aug.15, 2010. 

10. L. Beygi, E. Agrell, J. M. Kahn, and M. Karlsson, “Coded modulation for fiber-optic networks: 
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На списку су дате неке од најважнијих референци у литератури које су везане за предмет 
истраживања ове дисертације, и оне показују да је кандидат добро упознат са проблематиком која 
ће у дисертацији бити обрађена. 
 
Избор литературе је одговарајући?    ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.4 циљева истраживања 

Циљ истраживања је развој и анализа новог поступка за одређивање вероватноће грешке 
заштитних кодова који је у стању да са великом брзином и тачношћу естимира вероватноћу 
грешке заштитних кодова, чак и при великим односима сигнал – шум. Овај поступак се користи за 
одређивање перформанси нових сферичних кодова прилагођених за поделу скупа и за њихово 
поређење са постојећим решењима. 
 
Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
 
V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

• Развој новог модела декодера  
• Доказивање да велики број декодера који се срећу у пракси задовољавају овај модел. 
• Развој новог квази – аналитичког поступка за естимацију вероватноће грешке  
• Поређење новог поступка са постојећим поступцима по питању брзине и тачности 
• Аналитичка анализа новог поступка за естимацију вероватноћу грешке 
• Конструкција трелис кодоване модулације коришћењем сферичних кодова прилагођених за 

поделу скупа 
• Итеративни алгоритам за конструкцију  сферичних кодова прилагођених за поделу скупа 
• Одређивање перформанси сферичних кодова прилагођених за поделу скупа коришћењем 

новог квази – аналитичког поступка који је изведен у првом делу доктората 
 
Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?     
                            ДА                 НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
 
 
V.6 план рада 
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Део резултата везаних за конструкцију сферичних кодова погодних за поделу скупа и дефинисање 
и анализу квази – аналитичког поступка за одређивање вероватноће грешке заштитних кодова 
приказан је у [1, 2, 3]. Преостаје да се предлежени квази – аналитички поступак побољша, 
употпуни анализа и да се ураде одговарајуће симулације. 
У даљем раду планирано је да се, у првом реду, испитају разна побољшања квази – аналитичког 
поступка симулације и да се оне пореде по питању брзине, тачности и комплексности, као и да се 
употпуни сама анализа овог поступка. Након тога ће се овај поступак користити за испитивање 
перформанси нових сферичних кодова погодних за поделу скупа. 
 
План рада  је одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
 
V.7 метод и узорак истраживања 

Методе које ће бити примењене:  
Аналитичка изведба квази – аналитичког поступка симулације вероватноће грешке и његова 
анализа заснива се на теорији детекције и естимације при чему су коришћени поједини алати из 
теорије кодовања. Добијени резултати биће потврђени одговарајућим симулацијама а резултати 
приказани у нумеричком облику. Поступак за конструкцију сферичних кодова погодних за поделу 
скупа заснивају се на теорији из области оптимизације и кодовања. Нови кодови ће се поредити са 
постојећим решењима а резултати ће бити приказани у нумеричком облику. 
 
Метод и узорак су одговарајући?        ДА               НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
 
V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 

Експериментално истраживање и планиране симулације биће реализовани у рачунарској 
лабораторији Катедре за телекомуникације и обраду сигнала Факултета техничких наука у Новом 
Саду. Опрема и софтвер у овој лабораторији су адекватни за потребе истраживања. 

 
Услови за експериментали рад  су одговарајући?    ДА       НЕ        ДЕЛИМИЧНО 
 
 
V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 

Током израде ове дисертације неће бити потребе за статистичком обрадом података. 

 
Предложене методе  су одговарајући?     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 (до 500 карактера): 
На основу свега изложеног, Комисија закључује да кандидат Александар Миња испуњава 
све законске услове и поседује стручне квалитете да приступи изради докторске 
дисертације и сматра да је предложена тема подобна за докторску дисертацију. 

Комисија на основу овог закључка предлаже Наставно-научном већу Факултета 
техничких наука у Новом Саду да кандидату Александру Мињи одобри израду докторске 
дисертације под називом "Одређивање перформанси декодера заштитних кодова". 

Комисија такође констатује подобност предложеног ментора, др Војина Шенка, редовног 
професора на Факултету техничких наука у Новом Саду. 
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