
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ           ОБРАЗАЦ – 4 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

 

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 012-199/52-2018 и у 

складу са Статутом 

Датум именовања комисије:  27.09.2018. 

Састав комисије:  

1. Др Милан Сечујски ванредни 

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 Жељен Трповски ванредни 

професор 

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 

 

3. Др Татјана Грбић ванредни 

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 

 

4. Др Зоран Перић редовни 

професор 

Телекомуникације 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Електронски факултет, Ниш члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

5. 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 

 

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: Синиша, Бранко, Сузић 

2. Датум рођења:    04.10.1988. Место и држава рођења:  Загреб, Хрватска 

 

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:    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: Имплементација фокусног стабла у дијалошком систему за мобилне   

телефоне  

    

 

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 9.98 

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. 

Z. Perić, S. Suzić, T. Delić, N. Simić, “Support Region of Semilogarithmic 

Quantizer for Laplacian Source”, Elektronika ir Elektrotechnika, vol. 24, no. 4, 

2018, pp. 64-67 DOI: 10.5755/j01.eie.24.4.21481  
M23 

кратак опис садржине: У раду су предложени итеративно и аналитичко решење за 

одређивање оптималних параметара семилогаритамског А-квантизера за Лапласов извор 

јединичне варијансе и кодне брзине 6-10 bit/s. Ефикасност датих решења поређена је са 

нумеричким поступцима за одређивање параметара квантизера при чему је доказано да су 

разлика односа сигнал шум квантизације довољно мало да се решења могу практично 

примењивати. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ          ДЕЛИМИЧНО  

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

2. 

S Suzić, T. Delić, S. Ostrogonac, S. Đurić, D. Pekar “Style-Code Method for Multi-

Style Parametric Text-To-Speech Synthesis”, SPIIRAS Proceedings, St. Petersburg 

Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Sciences, 

ISSN 2078-9181 (print), ISSN 2078-9599 (online), Issue No. 5(60), 2018. pp. 216-

240, DOI: 10.15622/sp.60.8  

M52 

кратак опис садржине:  У овом раду представљен је једноставан начин да се уведу различити 

стилови говора у параметарску синтезу. Испитивани су синтетизатори базирани на скривеним 

Марковљевим моделима и синтетизатори базирани на неуронским мрежама. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

3. 

M. Sečujski, S. Ostrogonac, S. Suzić, D. Pekar,  “Learning Prosodic Stress from 

Data in Neural Network based Text-to-Speech Synthesis”, SPIIRAS Proceedings, 

vol. 59, no. 4, 2018, pp. 192-215, DOI: 10.15622/sp.59.8  
M52 

кратак опис садржине:  У раду је представљено проширење стандардног скупа прозодијских 

тагова (TоBI) са циљем експлицитног моделовања нивоа наглашености речи у реченици. 

Предложено проширење тестирано је у синтези на бази неуронских мрежа. Показано је да се 

употребом проширеног скупа постиже већа природност генерисаног говора. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

4. 

S. Suzić, S. Ostrogonac, P. Edvin, M. Bojanić, “Building a Speech Repository for a 

Serbian LVCSR System”, TELFOR Journal, vol 6, No2, 2014, pp 109-114, ISSN: 

1821-3251 
M52 

кратак опис садржине: У овом раду описан је комплетан процес припреме аудио снимака и 

пратећих докумената који су потребни за обуку система за аутоматско препознавање говора 

на српском језику. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 



 4 

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

5. 

Т. Delić, M. Sečujski, S. Suzić, “A review of Serbian parametric speech synthesis 

based on deep neural networks”, Telfor Journal, vol. 9, no. 1, pp. 32-37, ISSN: 

1821-3251, DOI: 10.5937/telfor1701032D, 2017 
M52 

кратак опис садржине:  У овом раду дато је поређење квалитета синтетизованог говора 

генерисаног применом неуронских мрежа и скривених Марковљевих модела. Низом 

експеримената одређени су оптимални параметри неуронских мрежа коришћених у синтези. 

За оптималну архитектуру мрежа испитан је и утицај количине материјала за обуку на 

квалитет синтетизованог говора. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

6. 

Milan Gnjatović, Siniša Suzić, Vladimir Morošev, Vlado Delić,  “A prototype 

conversational agent embedded in Android-based mobile phones”, 20
th

 

Telecommunications Forum TELFOR 2012, Belgrade, Serbia, 20-22.11.2012, pp 

1444-1447, ISBN: 978-1-4673-2984-2 

M33 

кратак опис садржине: У овом раду дато је једно решење реализације дијалошког система за 

мобилне телефоне базирано на примени фокусног стабла. Прототип система тестиран је у 

раду са позивима и текстуалним порукама на телефонима са оперативним системом Андроид.  

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

7. 

S. Ostrogonac, M. Sečujski, D. Knežević, S. Suzić, “Extraction of Glottal Features 

for Speaker Recognition”, Proceedings of ICCC, Tihany, Hungary, July 8-10, 2013, 

pp 369-373, ISBN: 978-1-4799-0060-2   
M33 

кратак опис садржине: У раду су представљени резултати истраживања везаног за издвајање 

глоталних обележја и њихову употребу у препознавању говорника. Коришћен је постојећи 

алгоритам (SEDREAMS), који је унапређен додатним филтрирањем сигнала који се добија из 

говорних сегмената локалним усредњавањем. Додатно филтрирање значајно је смањило 

грешке у естимацији временског облика глоталне побуде, чиме је постигнута и висока тачност 

препознавања говорника на основу само два глотална обележја. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 

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

8. 

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

Android-Based Smartphone Application In Serbian”,  XI International Conference 

ETAI 2013,  Ohrid, Macedonia, September 26-28, 2013, pp 1-6, ISBN: 978-9989-

630-68-2 

M33 

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

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

развоја ове апликације: дијалошки систем, систем за препознвање говора као и за синтезу 

говора. Предност предложеног решења је његово лако прилагођење осталим јужнословенским 

језицима. 

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

9. 

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

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

Serbia, November 26-28. 2013, pp 478-481, ISBN: 978-1-4799-1419-7 
M33 

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

потребе препознавања говора на великим речницима. База се састоји од око 200 сати 

студијских аудио снимака (аудио књиге) и око 10 сати снимака радио емисија. Описан је 

процес припреме говорне базе за коришћење у обуци акустичких модела. Процес припреме 

подразумева усклађивање квалитета снимака, сегментацију снимака (у идеалном случају, на 

сегменте који садрже по једну изговорену реченицу), транскрипцију уз вођење рачуна о 

оштећењима појединих фонема или дужих сегмената, додатне контроле и, на крају, креирање 

лабела (полуаутоматски процес), које се, уз саме снимке, користе у каснијој обуци система за 

препознавање говора. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

10. 

S. Suzić, D. Pekar, V. Delić,” On the Realization of AnSpeechCollector, System for 

Creating Transcribed Speech Database”, 23rd Telecommunications Forum TELFOR 

2014, November 25-27, 2014, Belgrade, Serbia, ISBN: 978-1-4799-1419-7  [M33] 
M33 

кратак опис садржине: У овом раду описан је систем за креирање транскрибоване говорне 

базе употребом телефона са оперативним системом Андроид. Систем се састоји од посвећене 

мобилне апликације, серверске апликације, као и клијентске апликације за проверу снимљеног 

материјала. Иако је систем развијен пре свега га скупљање говорног материјала на српском 

језику, лако се може прилагодити употреби на било ком другом језику. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

11. 

S. Suzić, B. Popović, D. Pekar, V. Delić, “Serbian Mobile Speech Database 

Collection and Evaluation”,  XII International Conference ETAI 2015, September 

24-26, 2015, Ohird, Macedonia, 
M33 

кратак опис садржине: У овом раду описан је поступак скупљања транскрибоване говорне 

базе коришћем телефона са Андроид оперативним системом. Коришћењем система креирана 

је говорна база која садржи 55 сати говорног материјала. Квалитет базе је проверен 

коришћењем NIST SNR мера. База је такође евалуирана изградњом препознавача говора на 

великим речницима коришћењем алата KALDI. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

12. 

D. Pekar, S. Suzić, R. Mak, M. Friedlander, M. Sečujski, “An Algorithm for Phase 

Manipulation in a Speech Signal”, 18th International Conference on Speech And 

Computer SPECOM 2016, August 23-27, 2016,  Hungary, Budapest, ISBN: 978-3-

319-43957-0, pp 92-99 

M33 

кратак опис садржине:  У овом раду описан је алгоритам за манипулисање фазом говорног 

сигнала. Алгоритам се састоји од неколико корака. У првом кораку врши се раздвајање 

говорног сигнала на побуду и филтар применом инверзног филтрирања. Потом се врши 
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манипулација фазом сигнала на нивоу одбирака. Експерименти базирани на ресинтези 

оригиналног сигнала коришћењем побуде код које је фаза постављена на нулу показују малу 

разлику у добијеној спектралној дисторзији у поређењу са случајем када се користи 

оригинална побуда сигнала. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

13. 

S. Suzić, T. Delić, D. Pekar, Vladimir Ostojić, „Novel alignment method for DNN 

TTS training using HMM synthesis models“, IEEE 15th International Symposium 

on Intelligent Systems and Informatics, SISY 2017, Subotica, Serbia, September 

14-16, 2017, pp. 000271- 000276 

M33 

кратак опис садржине:  У овом раду предложена је процедура поравнања говорних база које 

се користе у обуци система за синтезу говора на бази неуронских мрежа. Процедура се 

заснива на коришћењу синтетизатора на бази скривених Марковљевих модела обученог на 

истој бази. Предложена процедура поређена је процедуром коришћеном у оквиру алата 

Merlin. Објективни и субјективни тестови показали су да се у случају ограничене количине 

говорног материјала за обуку бољи квалитет генерисаног говора постиже употребом 

предложене процедуре. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

14. 

V. Ostojić, Đ. Starčević, V. Petrović, S. Suzić, T. Delić, "Modified Laplacian 

pyramid for faster radiography image processing“, Proceedings of 4th International 

Conference on Electrical, Electronics and Computing Engineering, IcETRAN 2017, 

Kladovo, Serbia, June 05-08, 2017, pp. BTI1.7.1-6, ISBN 978-86-7466-692-0 

M33 

кратак опис садржине:  У оквиру рада је анализирана могућност одређивања коефицијената 

Лапласове пирамиде употребом филтра са четири коефицијента. Показано је да је овакву 

пирамиду могуће користити за обраду радиографских снимака и да је при томе време обраде 

могуће скратити за 12.5% у односу на стандардан приступ са 5 коефицијената.   

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

15. 

T. Delić, S. Suzić, M. Sečujski, D. Pekar, ”Rapid Development of New TTS Voices 

by Neural Network Adaptation”,  17th International Symposium INFOTEH-

JAHORINA, Jahorina, Bosnia and Hercegovina, March 21-23, 2018, pp. 1-6,  DOI: 

10.1109/INFOTEH.2018.8345518 

M33 

кратак опис садржине:  У овом раду описана је процедура креирања новог синтетизатора на 

бази неуронских мрежа коришћењем ограничене количине говорног материјала. Процедура се 

заснива на дообуци мреже која је претходно обучена на великој говорној бази. Експерименти 

су показали да се употребом само 10 минута говорног материјала може постићи квалитет 

синтетизованог говора који је незнатно лошији него говор генерисан системом који је обучен 

на 3 сата говорног материјала. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

 

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

https://doi.org/10.1109/INFOTEH.2018.8345518
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16. 

S. Suzić, T. Delić, V. Jovanović, M. Sečujski, D. Pekar, V. Delić, “A comparison of 

multi-style DNN-based TTS approaches using small datasets”, 13th International 

Conference on Electromechanics and Robotics "Zavalishin's Readings (ER(ZR)-

2018), Saint Petersburg, Russia, April 18-21, MATEC Web of Conferences 161,  

pages 6, DOI: 10.1051/matecconf/201816103005      

M33 

кратак опис садржине:  У овом раду предложена су три поступка за синтезу експресивног 

говора коришћењем неуронских мрежа и ограничене количине експресивног говорног 

материјала: кôд стила, архитектура са дељеним скривеним слојевима и дообука неуронске 

мреже. Експерименти са 3.5 сата неутралног говора и 7 минута говора три различита стила 

показали су да се независно од стила најбољи резултати постижу коришћењем методе кодова 

стила. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

17. 

T. Delić, S. Suzić, M. Sečujski, V. Ostojić, “Deep neural network speech synthesis 

based on adaptation to amateur data”, IcETRAN 2018, Palić, Serbia, June 11-14, 

2018 
M33 

кратак опис садржине:  У овом раду предложено је једно решење за креирање синтетизатора 

говора коришћењем гласа аматерских говорника. Поступак се заснива на снимању 10-ак 

минута говорног материјала у нестудијском окружењу имитирањем прозодије неког 

професионалног говорника. На овај начин се избегава неопходност анотирања снимљене 

говорне базе. Снимљени материјал се користи за дообуку неуронских мрежа обучених на 

материјалу професионалног говорника. Објективне и субјективне мере су показале да се 

предложеним поступком добија глас који је нешто лошијег квалитета, мада и даље упоредив 

са синтетизованим говором добијенм поступком дообуке коришћењем материјала 

професионалног говорника. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

18. 

V. Ostojić, Đ. Starčević, V. Petrović, T. Delić, S. Suzić, “Global contrast reduction 

for better local structure visualization in digital radiography”, IcETRAN 2018, 

Palić, Serbia, June 11-14, 2018 
M33 

кратак опис садржине:   

У раду је анализирано смањење глобалног контраста снимка ради повећања видљивости 

ситних структура. Показано је да је глобални контраст могуће смањити умањењем вредности 

амплитуда коефицијената последњег нивоа Лапласове пирамиде. Такође је анализиран и 

утицај броја нивоа пирамиде на смањење глобалног контраста. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

19. 

S. Suzić, D. Sarić (2011) “Upotreba retkih slučajnih linearnih kodova za prenos 

podataka u bežičnim senzorskim mrežama”, 19th Telecommunications Forum 

TELFOR 2011, November 22-24, 2014,  Belgrade, Serbia, ISBN: 978-1-4577-

1500-6 

M63 

кратак опис садржине: У раду је приказана употреба ретких линеарних случајних кодова за 

пренос података у бежичним сензорским мрежама, којима се омогућава ефикасан пренос без 

потребе за коришћењем АRQ механизама или компликованих кодних шема, 
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карактеристичних за стандардне заштитне кодове. Испитане су границе на реткост кодне 

матрице и приказани резултати добијени у оквиру практичне имплементације поступка 

кодовања на платформи Iris у програмском окружењу ТinyОS. Експерименти у реалном 

окружењу су показали да при избору броја случајних пакета који учествују у линеарној 

комбинацији не треба бирати доњу границу. Такође је показана и могућност прилагођавања 

ове врсте кодова карактеристици канала, што је од посебне важности за бежичне сензорске 

мреже. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

2’. 

I. Marković, S. Suzić, Vlado Delić, “Govorni interfejs i njegove primjene na 

govornim portalima i smart telefonima”, 9. konferencija Digitalna obrada govora i 

slike, DOGS 2012, ISBN 978-86-7892-439-2, Kovačica, 04-06.10.2012, pp. 162-

165, ISBN 978-86-7892-439-2 

M63 

кратак опис садржине: У раду је дат преглед примене различитих говорних технологија на 

говорним порталима, као и савременим мобилним телефонима. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

21. 

M. Sečujski, S. Ostrogonac, S. Suzić, D. Pekar, “Speech database production and 

tagset design aimed at expressive text-to-speech for Serbian”, 10. konferencija 

Digitalna obrada govora i slike, DOGS 2014, September 05-09, 2014, Novi Sad, 

Serbia, pp. 51-54, ISBN 978-86-7892-633-4 

M63 

кратак опис садржине: Овај рад садржи опис креирања говорне базе за потребе обучавања 

система за синтезу експресивног говора на основу текста. Описан је садржај базе, као и систем 

који је усвојен за анотацију садржаја. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

22. 

Т. Delić, S. Suzić, S. Ostrogonac, S. Đurić, D. Pekar, “Multi-style Statistical 

Parametric TTS”, Zbornik radova konferencije Digitalna obrada govora i slike 

(DOGS 2017), Novi Sad, Srbija, November 22- 25, 2017, pp. 5-8, ISBN: 978-86-

7892-993-9 

M63 

кратак опис садржине:  У овом раду представљена је метода кодова стила за потребе синтезе 

експресивног говора у системима базираним на параметарским приступима говору. 

Ефикасност методе је тестирана у оквиру синтезе на бази скривених Марковљевих модела као 

и на бази неуронских мрежа. Субјективни тестови су показали да се боља израженост емоције 

постиже применом неуронских мрежа. Такође је показано, да иако је количина експресивног 

материјала мања од количине неутралног материјала, квалитет генерисаног експресивног 

говора није значајно мањи од квалитета неутралног говора. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

23. 
Z. Perić, S. Suzić, T. Delić, “Optimizacija maksimalne amplitude i izbor konstante 

A semilogaritamskog kvantizera za uzak dinamički opseg”, Zbornik radova 

konferencije Digitalna obrada govora i slike (DOGS 2017), Novi Sad, Srbija, 
M63 



 9 

November 22-25, 2017, pp. 49-52, ISBN: 978-86-7892-993-9 

кратак опис садржине: У овом раду описано је проналажење оптималних вредности 

параметара семилогаритамског квантизера. За неколико вредности константе А, у околини 

њене оптималне вредности, израчунате су оптималне вредности максималне амплитуде и дат 

је преглед вредности дисторзије и односа сигнал-шум квантизације које се постижу са датим 

параметрима. Анализе су вршене за 128 и 256 нивоа квантизације, подразумевајући да су 

улазни сигнали моделовани Лапласовом функцијом густине вероватноће, нулте средње 

вредности и јединичне варијансе, коришћењем програмског окружења Матлаб.  

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

24. 

M. Sečujski, S. Ostrogonac, S.Suzić, D. Pekar, “Reprodukcija rečeničnog naglaska 

u sintezi govora na američkom engleskom jeziku”, Zbornik radova konferencije 

Digitalna obrada govora i slike (DOGS 2017), Novi Sad, Srbija, November 22-25, 

2017, pp. 9-12, ISBN: 978-86-7892-993-9 

M63 

кратак опис садржине:  Истраживање спроведено у оквиру овог рада предлаже увођење 

скупа ознака намењеног експлицитном моделовању степена наглашености појединих речи. 

Потврђено је да се увођењем додатних ознака у систем ознака ToBI (Tones and Break Indices) 

долази до говора који слушаоцу звучи природније, као и да се реченични нагласак може 

одредити са већом поузданошћу. 

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 cтав 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 24 научна рада, од 

којих је 8 радова у директној вези са темом дисертације, а још 3 су делимично повезана. 

Кандидат је од 2016.  године ангажован као асистент на више предмета у надлежности Катедре за 

телекомуникације и обраду сингала. Осим тога, кандидат је од 2012. године ангажован на пројекту 

ТР32035 - „Развој дијалошких система за српски и друге јужнословенске језике“, Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја.  
 

 

 

IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  

 

IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 

 
Владо Делић рођен је у Новом Саду 1964.  године. Дипломирао је на ФТН 1989, магистрирао 1993. на 

ЕТФ у Београду и докторирао 1997. године на ФТН у Новом Саду, у области обраде сигнала и 

говорних технологија. У звање редовног професора изабран 2013. године, а од 2015. је шеф Катедре за 

телекомуникације и обраду сигнала – колектива од преко 40 наставника и сарадника.  

Кроз свој научно-истраживачки рад привукао је и окупио тим изузетних младих стручњака и са њима 

изградио позицију лидера у развоју и примени говорних технологија у региону јужно-словенских 

језика. Његов научни рад праћен је са преко 300 публикација међу којима је више од 20 радова у 

врхунским часописима и монографијама и 10-так шире примењених техничких решења и патената. 

 

Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

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

1. 

D. Mišković, M. Gnjatović, P. Štrbac, B. Trenkić, N. Jakovljević, V. Delić (2017) 

“Hybrid methodological approach to context-dependent speech recognition”, 

International Journal of Advanced Robotic Systems, ISSN: 1729-8814, SAGE 

Publications, Vol. 14, No. 1, Feb. 1
st
, 2017, pp. 1-12, DOI: 

10.1177/1729881416687131 

M23 

2. 

I. Jokić, V. Delić, S. Jokić, Z. Perić (2015) “Automatic Speaker Recognition 

Dependency on Both the Shape of Auditory Critical Bands and Speaker 

Discriminative MFCCs”, Advances in Electrical and Computer Engineering, ISSN: 

1582-7445, Vol. 15, No. 4, pp. 25-32. DOI: 10.4316/AECE.2015.04004 

M23 

3. 

M. Gnjatović, V. Delić (2014) “Cognitively-inspired representational approach to 

meaning in machine dialogue”, in: Knowledge-Based Systems, Special issue on 

Cognitive Infocommunications, Elsevier, ISSN 0950-7051, Vol. 71, November 

2014, pp. 25-33, DOI: 10.1016/j.knosys.2014.05.001 

М21а 

4. 
S. Sovilj-Nikić, V. Delić, I. Sovilj-Nikić, M. Marković (2014) “Tree-based Phone 

Duration Modelling of the Serbian Language”, Elektronika ir Elektrotechnika, 

ISSN: 1392-1215, Kaunas University of Technology, Vol. 20, No. 3, pp. 77-82, 

M23 
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DOI: 10.5755/j01.eee.20.3.4090 

5. 

I. Jokić, S. Jokić, V. Delić, Z. Perić (2014) “Towards a Small Intra-Speaker 

Variability Models”, Elektronika ir Elektrotechnika, Kaunas University of 

Technology, ISSN 1392-1215, Vol. 20, No. 6, pp. 100-103, 

DOI: 10.5755/j01.eee.20.6.7276 

M23 

6. 

N. Jakovljević, D. Mišković, M. Janev, M. Sečujski, V. Delić (2013) “Comparison 

of Linear Discriminant Analysis Approaches in Automatic Speech Recognition”, 

Elektronika ir Elektrotechnika, ISSN 1392-1215, Vol. 19, No. 7, pp. 76-79, DOI: 

10.5755/j01.eee.19.7.5167 

M22 

7. 

V. Delić, M. Bojanić, M. Gnjatović, M. Sečujski, S.T. Jovičić (2012) 

“Discrimination Capability of Prosodic and Spectral Features for Emotional Speech 

Recognition”, Elektronika Ir Elektrotechnika, ISSN 1392-1215, Vol. 18, No. 9, 

November of 2012, pp. 51-54, DOI:10.5755/j01.eee.18.9.2806 

М22 

8. 

I. Jokić, S. Jokić, Z. Perić, M. Gnjatović, V. Delić (2012) “Influence of the Number 

of Principal Components used to the Automatic Speaker Recognition Accuracy”, 

Elektronika ir Elektrotechnika, ISSN 1392-1215, No. 7(123), September of 2012, 

pp. 83-86, DOI:10.5755/j01.eee.123.7.2379 

М22 

9. 

B. Popović, M. Janev, D. Pekar, N. Jakovljević, M. Gnjatović, M. Sečujski, V. 

Delić (2012) “A Novel Split-and-Merge Algorithm for Hierarchical Clustering of 

Gaussian Mixture Models”, Applied Intelligence, Springer-Verlag New York, Inc., 

ISSN 0924-669X, Vol. 37, No. 3, pp. 377-389, DOI: 10.1007/s10489-011-0333-9 

М21 

10. 

M. Gnjatović, M. Janev, V. Delić (2012) “Focus Tree: Modeling Attentional 

Information in Task-Oriented Human-Machine Interaction”, Applied Intelligence, 

Springer-Verlag New York, Inc., ISSN 0924-669X, Vol. 37, No. 3, pp. 305-320, 

DOI: 10.1007/s10489-011-0329-5 

М21 

 

 

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 

за извођење наставе на докторским студијама и има најмање 5 научних радова објављених или 

прихваћених за објављивање у научним часописима из одговарајуће области студијског програма 

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. 

 

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. 
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V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 

 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

Параметарска синтеза експресивног говора 

 

Наслов тезе је подобан?     ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.2 предмета (проблема) истраживања 

 Синтеза говора на основу текста је технологија која омогућава рачунарима претварање 

писаног текста у људски говор. Ова технологија у савременом добу има веома широк спектар 

примена – од помоћи слепим особама и пацијентима са оштећењима гласа до примене у позивним 

центрима и говорним асистентима на мобилним уређајима. Људски говор не служи само да се 

пренесе одређена информација. У њему су садржане и тзв. паралингвистичке информације као 

што је нпр. емоционално стање говорника, и његов став у односу на поруку, саговорника или 

контекст комуникације и друге. Стога постоји потреба да се сличне информације укључе и у 

процес синтезе говора.  

 Под експресивним говором се сматра све што није неутрални говор. Неутрални говор 

дефинисан као одсуство било какве информације о стању говорника. Врло често се као 

еквивалентан појам за означавање експресивног говора користи појам емотивни говор. Међутим, 

коришћењем горње дефиниције закључује се да је говор у ствари само подскуп експресивног 

говора, при чему се за таква одступања од неутралног говора користи термин говорни стил. 

 Предмет истраживања је развој метода за добијање експресивног синтетизованог говора као и 

приступа који на основу паралелних база за неколико стилова омогућавају синтезу неког стила 

који за датог говорника не постоји у бази. Овај поступак се често назива и трансплантација 

емоције, односно, стила. 

 

Предмет истраживања је подобан?    ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

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

 Приступи синтези говора могу се поделити у две групе, конкатенативне [1] и параметарске [2]. 

Иако су донедавно били лошији по питању квалитета добијеног говора, параметарски приступи су 

популарни због могућности лакше модификације генерисаног говора. Међу параметарским 

приступима скоро 20 година били су доминантни приступи на бази скривених Марковљевих 

модела и модела Гаусових смеша [3]. Говор синтетизован коришћењем приступа базираног на 

скривеним Марковљевим моделима звучи прилично синтетички и ублажено, јер је у спектру 

изгубљен део динамичких промена као последица упросечавања. Део ових проблема превазиђен је 

употребом неуронских мрежа са више слојева [4]. Неколико различитих истраживања је показало 

бољи квалитет синтетизованог говора добијеног коришћењем неуронских мрежа у поређењу са 

говором синтетизованим помоћу скривених Марковљевих модела [4]-[6]. 

 У [7] се наводи да постоје три приступа синтези експресивног говора: експлицитна контрола, 

контрола на нивоу репродукције и имплицитна контрола. У приступу базираном на експлицитној 

контроли експресивни говор се генерише тако што се на неутралним реченицама примењују 

прозодијске трансформације које су формиране на основу анализе одређене експресивне базе [8]. 

У приступу базираном контроли на нивоу репродукције експресивни говор се генерише 

коришћењем одговарајуће базе експресивног говора [9]-[10]. Имплицитна синтеза експресивног 

говора се користи у статистичкo-параметарским приступима, а подразумева интерполацију између 

више модела [11]. До сада је било јако мало покушаја синтезе експресивног говора коришћењем 

неуронских мрежа [12].  
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Приступи за трансплантацију емоција већ су представљени за случај синтезе говора коришћењем 

скривених Марковљевих модела [13], а иницијална истраживања на пољу синтезе базиране на 

дубоким неуронским мрежама дата су у [14]. 
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Избор литературе је одговарајући?    ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.4 циљева истраживања 

 Један од главних проблема приликом креирања новог гласа за потребе синтезе говора јесте 

снимање говорне базе. Процедура снимања и накнадног анотирања базе је дуготрајна и захтева 

обимне људске ресурсе и одређену стручност. Потреба за проширењем овакве базе експресивним 

деловима само додатно компликује цео процес. Количина експресивног говора (а најчешће се ради 

о емотивном говору) у бази је обично значајно мања од количине материјала снимљеног у 

неутралном стилу. Циљ овог истраживања је да испита могућност синтетизовања експресивног 

говора коришћењем параметарских приступа, са посебним освртом на синтезу базирану на 
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употреби дубоких неуронских мрежа. Сви предложени приступи биће тестирани на говорној бази 

која садржи релативно малу количину експресивног материјала. Такође, биће предложени и 

тестирани приступи који омогућавају да се емоција (или говорни стил) садржани у бази једног 

говорника синтетишу у говору другог говорника код којег та емоција (или говорни стил) не 

постоје у бази за обуку. Оваква процедура се у литератури назива трансплантација емоција, 

односно, стила. Сви предложени поступци су језички независни и њихова примена ће бити могућа 

како за српски, тако и за све друге језике 

 

Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

 

V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

У склопу истраживања ће бити упоређени поступци за синтезу експресивног говора коришћењем 

скривених Марковљевих модела и дубоких неуронских мрежа. Прва хипотеза која се доказује 

јеста да су дубоке неуронске мреже успешније у изражавању одговарајућих говорних стилова. 

Истраживања ће бити базирана на коришћењу релативно мале количине експресивног материјала. 

Кроз дисертацију ће се путем неколико предложених метода доказивати да је успешно генерисање 

експресивног говора могуће и на основу релативно мале количине експресивног материјала. 

Поступак трансплантације емоција биће тестиран на примеру само два различита говорника. 

Претпоставка је да ће предложени метод трансплантације и у овом случају генерисати 

задовољавајући квалитет експресивног говора. 

 

Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?     

                            ДА                 НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

 

V.6 план рада 

Кандидат је током рада на пројекту МПНТР под називом „Развој дијалошких система за српски 

и друге јужнословенске језике“ реализовао значајан део истраживања, а преостали део 

истраживања ће бити реализован по следећем плану: 

- Имплементација поступака за за трансплантцију говорног стила између два говорника 

- Додатни тестови и анализа резултата раније спроведених експеримената; 

- Писање публикација; 

- Писање дисертације. 

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

 

План рада  је одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

 

V.7 метод и узорак истраживања 

Квалитет говора синтетизованог предложеним методама биће тестиран објективним и 

субјективним мерама. Објективне мере су базиране на разлици између обележја издвојених из 

оригиналних реченица и обележја добијених у току синтезе, и обухватаће између осталог и мел-

кепстралну дисторзију, средњу квадратну грешку процене основне учестаности и друге. Све мере 

су стандарно коришћене у литератури. Субјективна процена квалитета биће заснована на MOS 

(енгл. Mean Opinion Score) и МUSHRA (енгл. Multiple Stimuli Hidden Reference and Anchor) 

тестовима. 

Број јавно доступних база које омогућавају синтезу експресивног говора веома је ограничен. Базе 

које су коришћене у току истраживања биле су доступне захваљујући сарадњи са предузећем 

Алфанум д.о.о. из Новог Сада. Ради се о базама за енглески језик које поред неутралног говора 

садрже и по 15 минута говора снимљеног у неколико различитих говорних стилова. Постојање 

истих стилова у базама за два различита говорника омогућило је тестирање приступа за 



 15 

трансплантацију емоција, односно, стила. 

 

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 удаљеним серверима велике процесорске снаге, 

који су омогућили да се обуке система заврше много брже него што би био случај коришћењем 

иначе доступних рачуанрских ресура у поменутој лабораторији. 

 

Услови за експериментални рад  су одговарајући?    ДА       НЕ        ДЕЛИМИЧНО 

 

 

V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 

За обуку синтетизатора говора користе се јавно доступни алати.   

Један од корака у евалуацији генерисаног говора представљају и субјективни тестови. Један део 

овакве евалуације спроведен је у оквиру Лабораторије за акустику и говорне технологије, на 

Катедри за телекомуникације и обраду сигнала. Део субјективне евалуације вршен је и путем 

одговарајућих веб портала. У оквиру евалуације примењују се стандарднe 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 

„Параметарска синтеза експресивног говора“ подобна за докторску дисертацију и да кандидат 

Синиша Сузић 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 

проф. др Владо Делић, који испуњава актуелне услове за вођење докторске дисертације 

кандидата према Правилнику УНС, и према Правилима за акредитацију у високошколском 

образовању. 
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