
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 Наставно научног већа Факултета 
техничких наука 

Датум именовања комисије:  Решење 012-199/63-2016 од    29.12.2016. 

Састав комисије:  

1. Александар Бошковић доцент електроенергетика 
 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, УНС председник 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
2. Жељен Трповски ванредни 

професор 
телекомуникације и обрада 
сигнала 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, УНС члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
3. Живко Бојовић доцент телекомуникације и обрада 

сигнала 
 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, УНС члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
4. Нина Јапунџић-Жигон редовни 

професор 
фармакологија и токсикологија 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Медицински факултет, Унив. у Београду члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

5. Бајић Драгана редовни 
професор 

телекомуникације и обрада 
сигнала 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, УНС члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

6. Бранислав Миловановић ванредни  
професор 

кардиологија 

 презиме и име звање                     ужа научна област 

 Медицински факултет, Унив. у Београду члан 
 установа у којој је запослен-а                     функција у комисији 
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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
1. Име, име једног родитеља, презиме: Тамара, Ристо, Шкорић 

2. Датум рођења:    27.09.1986.  Место и држава рођења: Сарајево, БиХ 

 
II.1 основне студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 
 
универзитет:  Универзитет у Новом Саду 

факултет: Факултет техничких наука 

студијски програм: Електротехника и рачунарство 

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: Електротехника и рачунарство 

звање:    мастер инжењер електротехнике и рачунарства 

научна област: Телекомунакације и обрада сигнала 

наслов завршног рада: Аквизиција и пренос података од мале хидроелектране до диспечерског 
центра 

    
 
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: 

2005. 2009. 8.98

2009, 2010, 9,43

2010,

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

1. 
Ćeranić T, „Upravljanje malom hidroelektranom“, Beograd, Zadužbina Andrejević, 
2012, str. 1-77, ISBN: 978-86-525-0064-2.  

M14 
 

кратак опис садржине: У монографској студији приказан је мастер рад под називом ͈Аквизиција и 
пренос података од мале хидроелектране до диспечерског центраʺ, награђен првом Пупиновом 
наградом Матице српске која се додељује једном у три године. Рад се бави анализом аквизиције и 
преноса података савременом телекомуникационом опремом у зависности од медијума који се 
користи.  

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

2. 

Tamara Škorić, Omer Mohamoud, Branislav Milovanović, Nina Japundžic-Žigon, 
Dragana Bajić, “Binarized Cross-Approximate Entropy in Crowdsensing 
Environment“, Computers in Biology and Medicine Vol. 80 (2017), No. 1, pp. 137-
147, Elsevier, ISSN: 0010-4825 
 

M22 
 

кратак опис садржине:  У раду је описана варијанта крос-апроксимативне ентропије која смањује 
потрбно процесорксо време без збачајног нарушавања осетљивости методе.  
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

3. 

Tatjana Tasić, Slađana Jovanović, Omer Mohamoud, Tamara Škorić, Nina 
Japundžic-Žigon, Dragana Bajić "Dependency Structures in Differentially Coded 
Cardiovascular Time Series," Computational and Mathematical Methods in 
Medicine, vol. 2017, Article ID 2082351, 17 pages, 2017. 
doi:10.1155/2017/2082351. 
 

M23 
 

кратак опис садржине:  У раду се анализира зависно ст диференцијално кодованих бинарних 
кардиоваскуларних низова уз увођење појма 'анти-секвенци'. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

4 

Dragana Bajić, Tatjana Lončar-Turukalo, Tamara Škorić, Nina Japundžic-Žigon 
(2015) “Blood Pressure and Pulse Interval Coupling: A Copula Approach“, IEEE 
Engineering in Medicine Biology Society, EMBC 2015, 25-29.08.2015, Italy,  str. 
7696-7699. 

M33 
 

кратак опис садржине:  У раду је по први пут предлажена употреба копула (познатог 
математичког алата) као мере статистичке зависности (линеарне и нелинеарне) кардиоваскуларних 
сигнала. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

5. 

Tamara Ćeranić, Tatjana Lončar-Turukalo, Branislav Milovanović, Nina Japundžić-
Žigon, Dragana Bajić  (2013) “Cross-Entropy of Systolic Blood Pressure – Pulse 
Interval: Automatic Threshold and its Reliability”, Computing in Cardilogy, CINC 
2013, 22-25.09.2013, Zaragoza, Spain, ISSN 2325-8861, str. 1219-1222. 

M33 
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кратак опис садржине: У раду су предложене формуле за аутоматску селекцију прага р 
(критеријума сличности) који одговара максималној вредности унакрсне ентропије сигнала горњег 
крвног притиска (SBP) и импулсног интервала (PI).
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

6. 

Tamara Ćeranić, Tatjana Lončar Turukalo, Laszlo Negyessy, Emmanuel Procyk, 
Dragana Bajić (2012) “Multifractal Detrended Fluctuation Analysis and Local 
Scale Exponents of Inter Spike Intervals“, Proceedings of 10th International 
Symposium on Intelligent Systems and Informatics, SISY 2012, 20-22.09.2012., 
Subotica, ISBN 978-1-4673-4750-1, str. 519-524. 

M33 
 

кратак опис садржине: У раду је утврђено присуство мултифракталности у спајк интервалима 
неуронског ансамбла снимљеног над будиним “macaque” мајмунима. Потом су анализирани 
узроци мултифракталности.  

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

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

7. 

Omer Mohamoud, Tamara Škorić, Branislav Milovanović, Nina Japundžić−Žigon, 
Dragana Bajić (2016) “Binarized approximate entropy as crowd-sensing application 
in stressed subjects”, Proc. of the 8th International Symposium on Neurocardiology, 
NEUROCARD 2016, 14-15.10.2016, Beograd, ISSN 2069-0169, str. 34-34. 

M34 
 

кратак опис садржине: У раду су поређени резултати добијени апроксимативном ентропијом и 
њеном бинаризованом модификацијом намењеном за примену у ͈crowd-sensingʺ апликацијама.  
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

8. 

Tamara Škorić , Tatjana Tasic, Omer Mohamoud, Nina Japundžić−Žigon, Dragana 
Bajić (2016) “Conditional entropy of differentially encoded SBP time series in 
aging animals”, Proc. of the 8th International Symposium on Neurocardiology, 
NEUROCARD 2016, 14-15.10.2016, Beograd, ISSN 2069-0169, str. 36-36. 

M34 
 

кратак опис садржине: Анализирана је условна ентропија диференцијално кодованих SBP 
сигнала. Уочено је рандомизовано понашање разлике суседним одмерака бинарно кодованог SBP. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија
9 Slađana Jovanović, Tamara Škorić , Dragana Bajić (2016) “On characterization of 

signal dependency structure”, Proc. of the 8th International Symposium on 
Neurocardiology, NEUROCARD 2016, 14-15.10.2016, Beograd, ISSN 2069-
0169, str. 37-37. 

M34 
 

кратак опис садржине: У раду су поређене могућности праћења зависних структура 
кардиоваскуланих сигнала математичким алатом copula са резултатима уобичајених метода за 
квантитативно мерење зависности. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија
10 Slađana Jovanović, Tamara Škorić , Olivera Šarenac, Sanja Milutinovic-Smiljanic, 

Nina Japundžić−Žigon, Dragana Bajić (2016) “Applying copulas as a dynamic 
SBP-PI dependency measure ”, Proc. of the 8th International Symposium on 

M34 
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Neurocardiology, NEUROCARD 2016, 14-15.10.2016, Beograd, ISSN 2069-
0169, str. 35-35. 

кратак опис садржине: У раду су анализиране могућности различитих врста copula да ухвате 
флуктуацију у зависној структури систолног SBP и PI интервала. Франк copula се показала као 
најбоља за карактерузацију зависности  SBP-PI. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

11. 

Tamara Škorić, Branislav Milovanović, Nina Japundžić−Žigon, Dragana Bajić 
(2015) “A cross–approximate entropy of independent signals with known 
distribution and its application to real data”, Proc. of the 7th International 
Symposium on Neurocardiology, NEUROCARD 2015, 16-17.10.2015, Beograd, 
ISSN 2069-0169, str. 84-84. 

M32 
 

кратак опис садржине: У раду је вршена процена унакрсне ентропије над вештачки генерисаним 
сигналима (познате густине расподеле вероватноће) у циљу процене релативне грешке тачне и 
естимиране вредности унакрсне ентропије два независна сигнала. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

12 

Tamara Ćeranić, Tatjana Tasić, Nina Japundzic Žigon, Dragana Bajić (2014) 
“Ramp clustering in aging animals”, Proceedings of the 6th International 
Symposium on Neurocardiology, NEUROCARD 2014, 16-17.10.2014, Belgrade, 
Serbia, ISSN 2069-0169, str. 60-60 

M32 
 

кратак опис садржине: Рад се бави анализом утицаја старења пацова на број груписаних рампи, 
низа растућих/опадајућих одмерака систолног крвног притиска праћен растућим/опадајућим 
одмерцима импулсног интервала. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

13. 

Tamara Ćeranić, Branislav Milovanović, Tatjana Lončar-Turukalo, Nina Japundžic-
Žigon, Dragana Bajić (2014) “Threshold reliability in cross-entropy estimation” 
(II), Proceedings of the 6th International Symposium on Neurocardiology, 
NEUROCARD 2014, 16-17.10.2014, Belgrade, Serbia, ISSN 2069-0169, str. 61-
61. 

M32 
 

кратак опис садржине: У раду је показано да је неконзистентности у процени унакрсне ентропије 
последица неадекватне процене условних вероватноћа које представљају срж саме методе.   
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

14. 

Tamara Ćeranić, Branislav Milovanović, Tatjana Lončar-Turukalo, Nina Japundžić-
Žigon, Dragana Bajić (2013) “Threshold reliability in cross-entropy estimation”, 
Proceedings of the 5th International Symposium on Neurocardiology, 
NEUROCARD 2013, 17-18.10.2013, Belgrade, Serbia, ISSN 2069-0169, str. 39-
39.  

M32 
 

кратак опис садржине: У раду је предложена формула за аутоматску процену критеријума 
сличности за који се верује да би омогућио поуздану процену унакрсне ентропије. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија

15. 

Gorana Mijatović, Tamara Ćeranić, Tatjana Lončar Turukalo, G. Negyessy, F. 
Bazso, E. Procyk, J. Minich, D. Bajić (2012) “Modeling the neural spike intervals”, 
Proceedings of the 4th International Symposium on Neurocardiology, 
NEUROCARD 2012, 27-29.09.2012, Belgrade, Serbia, ISBN 978-973-169-200-5, 
str. 21-21. 

M32 
 

кратак опис садржине: Рад се бави моделовањем интер спајк интервал секвенци помоћу 
Марковљевог ланца. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

16. 

Tamara Ćeranić, Dejan Pantelić, Branislav Jelenković, Aleksandar Krmpot, Mihailo 
Rabasović, Dragana Bajić (2014) ”Pregled mogućnosti za smanjenje direktno 
zavisnog šuma u mikroskopskim slikama”, Digitalna obrada govora i slike, DOGS 
2014, ISBN 978-86-7892-633-4, Novi Sad, Srbija, 05-09.10.2014, str. 59-62. 

M63 
 

кратак опис садржине: У раду су анализиране могућности смањења утицаја шума уз помоћ 
савремених метода за обраду ласерски скенираних мултифотонских слика. Анализе су рађена на 
сликама микроскопа развијеног на Институту за Физику у Београду.  
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

17. 

Tamara Ćeranić, Gorana Mijatović, Tatjana Lončar Turukalo, Dragana Bajić (2012) 
“Predobrada kardiovaskularnih signala: realizacija”, INFOTEH 2012, XI 
međunarodni naučno-stručni simpozijum, ISBN 99955-763-3-2, Jahorina, Bosna i 
Hercegovina, 21-23.03.2012, Vol. 11, str. 672-676. 

M63 
 

кратак опис садржине:У раду је презентован софтвер за аутоматско отклањање артефаката након 
визуелног уочавања. На овај начин би се убрзала заморна али неопходна предобрада 
карадиоваскуланих сигнала. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

 
 

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

18. 

Gorana Mijatović, Tamara Ćeranić, Tatjana Lončar Turukalo, Dragana Bajić (2012) 
“Parametri modela i spektra osetljivosti barorefleksnih sekvenci”, INFOTEH 2012, 
XI međunarodni naučno-stručni simpozijum, ISBN 99955-763-3-2, Jahorina, Bosna 
i Hercegovina, 21-23.03.2012, Vol. 11, str. 434-439. 

M63 
 

кратак опис садржине:  У раду је коначним, ергодичним Марковљевим ланцем моделована 
интеракција крвног притиска и срчаног ритма. Праћене су промене у процењеним параметрима 
модела у зависности од врсте лабораторијског пацова као и типу стреса којем су изложени.   
рад припада проблематици докторске дисертације:        ДА              НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

19. 

Таmara Ćeranić (2011) “Akvizicija i prenos podataka od male hidroelektrane do 
dispečerskog centra”, INFOTEH 2011, X međunarodni naučno-stručni 
simpozijum, ISBN 99938-624-2-8, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 16-18.3.2011, 
str. 1048-1050. 

M63 
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кратак опис садржине: У раду су упоредно приказани више начина за пренос података од малих 
хидроелектрана (неретко смештеним у мање приступачним пределима) до диспечерског центра.   
рад припада проблематици докторске дисертације:        ДА              НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

20. 
Таmara Ćeranić, D. Bajic, T. Loncar-Turukalo (2013) “Automatska procena 
pragova za kros-entropijsku analizu spregnutih biomedicinskih nizova”, Tehnicko 
resenje 

M85 
 

кратак опис садржине: У решењу је приказана прва верзија софтвера у којем су имплементиране 
оригинално развијена решења за аутоматско одређивање мирне радне тачке паралелно сниманих 
временских низова.  
рад припада проблематици докторске дисертације:        ДА              НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

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

21. 
Таmara Ćeranić , D. Pantelic, B. Jelenkovic, A. Krmpot, M. Rabasovic, D. Bajic 
(2015) “Ubrzanje akvizicije fluorescentnih dvofotonskih mikroskopskih slika”, 
Tehnicko resenje. 

M85 
 

кратак опис садржине: Решење приказује један начин отклањања шума фотомултипликаторске 
цеви ласерски скенираних мултифотонских слика. 
рад припада проблематици докторске дисертације:        ДА              НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

 
 
III ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА 
 
III.1 услови дефинисани за кандидата студијским програмом: 
Према члану 21, став 2 Правилника ФТН донетог 01.07.2015, и према Члану 15. став 1, Правила 
докторских студија УНСа од 25.02.2013. године, за пријаву тезе потребно је да кандидат:  

1. положи све испите одређене студијским програмом докторских студија, 
2. положи Квалификациони испит. 

 
III.2 Да ли кандидат испуњава услове?    ДА    НЕ 
Образложење: 
Увидом у документацију потврђено је да је Тамара Шкорић положила све испите предвиђене 
студијским програмом докторских студија ДЕЕТ, као и да је положила Квалификациони испит.  
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IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  
 
 
IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 
 
 
Биографија ментора (до 500 каракетра): 

Драгана Бајић је дипломирала ЕТФ у Београду 1984 (9.43) и магистрирала 1989 (10). За 
докторску дисертацију ''Анализа проблема синхронизације рама: статистички параметри, 
оптималне структуре, ентропија'' добила је награда Привредне коморе Београда за најбољи 
докторат 1995. године.  

Сарадник на војним пројектима ЕТФ постала је 1984. године, асистент-приправник 1987, 
асистент 1990, доцент 1995. године. Након Закона о универзитету 1998. прелази у Нови Сад. 
Ванредни професор постаје 2001. а редовни 2006. Била је ‘visiting professor’ у Улму, Немачка 
током 2001. године. Положила стручни испит из области оптичких комуникација 2003.  

Представник Србије на низу COST акција. Од 1987 ради или руководи пројектима 
Министарства и билатералне сарадње. Учествовала на ФП7 пројектима. Аутор је истакнуте 
међународне монографије, поглавља у врхунским међународним монографијама и низа радова.  
 
 
 
Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

 

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

1. 

Zogovic N, Dimic G, Bajic D. PHY-MAC Cross-Layer Approach to Energy-
Efficiency and Packet-Loss Trade-off in Low-Power, Low-Rate Wireless 
Communications. IEEE Communications Letters. 2013; 17(4):661-664. 
 

М22 

2. 

Stefanovic C, Bajic D. On the Search for a Sequence from a Predefined Set of 
Sequences in Random and Framed Data Streams. IEEE Transactions on 
Communications. 2012; 60(1):189-197. 
 

М21 

3. 

Loncar-Turukalo T, Bajic D, Zigon N. Temporal Sequence Parameters in 
Isodistributional Surrogate Data: Model and Exact Expressions. IEEE Transactions 
on Biomedical Engineering. 2011; 58(1):16-24. 
 

М21 

4. 

Boskovic A, Loncar-Turukalo T, Sarenac O, Japundzic-Zigon N, Bajic D. Unbiased 
entropy estimates in stress: A parameter study. Computers in Biology and 
Medicine. 2012; 42(6):667-679. 
 

М23 

5. 

Bajic D, Burr A. Comments on “Integer SEC-DED codes for low power 
communications” [Inform. Process. Lett. 110 (2010) 518–520]. Information 
Processing Letters. 2011; 111(9):414-415. 
 

М23 
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IV.1 услови дефинисани за ментора у области којој припада докторска дисерација: 
 
 
Према члану 12 став 1 Правила докторских студија УНСа 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 следеће 
допунске критеријуме за поље техничко-технолошких наука -  5 радова објављених у часописима 
са ISI листе; 
 
 
IV.2 Да ли ментор испуњава услове?     ДА    НЕ 
Образложење: Кандидат за ментора је запослен на ФТН. Изводи наставу на докторски студијама  
 
на ФТН и на Универзитету у Београду. У овом Извештају је наведено пет радова што представља 
потребан и довољан услов за менторство. Увидом у Картон научног радника може се утврдити да 
у периоду 2007-2017 Д. Бајић има 3 поглавља у врхунским иностраним монографијама М13, два 
рада М21, пет радова М22, 4 рада М23, три позивна предавања на врхунским конференцијама у 
иностранству М31, два реализована патента М92, и тачно 150 референци осталих категорија (М32, 
М33, М34, М51, М52, М63, М64 и М85).  
 
 
 
 
V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 
 
 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

 

 

Аутоматско одређивање и аналитичка провера параметара узајамне 
ентропије кардиоваскуларних временских низова 

 
 
 
Наслов тезе је подобан?    ДА   НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
 
 
V.2 предмета (проблема) истраживања 

Предмет истраживање је испитивање узрока непоузданости методе за процену унакрсне 
ентропије (XApEn) паралелно снимљених сигнала и проналажење начина да се уочени 
недостаци отклоне. Наиме, XApEn је једна од првих модификација апроксимативне 
ентропије (ApEn), изузетно атрактивне методе за квантификацију уређености 
појединачног низа. О значају ApEn сведочи цитираност (преко 4000 цитата) што је чак 
графички коментарисано и у другим научним радовима. Интересантно је да покушаји 
побољшања ApEn и даље трају. Међутим, XApEn никад није достигла популарност свог 
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претходника ApEn и ретко се користи. У тим ретким применама се не користе чак ни нове 
технике које побољшавају перформансе ApEn, већ се XApEn користи на основу 
традиционалних ApEn препорука, иако ове две методе немају идентичне особине. Управо 
зато резултати резултати добијени XApEn поступком могу да буду неконзистентни. Циљ 
ове тезе је да докаже хипотезу да је узрок неконзистентности непоуздана процена  
условних вероватноћа које представљају конститутивне елементе XApEn методе. У ту 
сврху користиће се експериментално окружење, са вештачки генерисаних сигналима 
познатих расподела за које се могу аналитички извести и формуле које одговарају тачним 
вредностима појединих параметара ентропије који се процењују. Да би се унапредила 
процена XApEn над биомедицинским временским низовима који се не могу описати 
математичким формулама, испитаће се могућности корекције саме XApEn методе, као и 
могућности аутоматског избора такве радне тачке која гарантује поуздане процене свих 
релевантних делова потребних за поуздану и конзистенту процену XApEn. 
 
Предмет истраживања је подобан?    ДА   НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
V.3 познавања проблематике на основу изабране литературе са списком литературе 

[1] Pincus, S. M. Approximate entropy as a measure of system complexity. Proc. Natl Acad. Sci. U.S.A. 
88:2297−2301, 1991.  
[2] Pincus, S. M. Approximate entropy (ApEn) as a complexity measure. Chaos 5:110–117, 1995. 
[3]  Pincus, S. M. and B. H. Singer. Randomness and degrees of irregularity. Proc. Natl Acad. Sci. U.S.A. 
93:2083−2088, 1996. 
[4] Yentes, J. M., N. Hunt, K. K. Schmid, J. P. Kaipust, D. Mcgrath, and N. Stergiou. The appropriate use 
of approximate entropy and sample entropy with short data sets. Ann. Biomed. Eng. 41: 349−365, 2013.  
[5] Richman, J. S., and J. R. Moorman. Physiological time series analysis using approximate entropy and 
sample entropy. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 278:H2039–H2049, 2000. 
[6] Burioka, N., M. Miyata, G. Cornélissen, F. Halberg, T. Takeshima, D. T. Kaplan, H. Suyama, M. 
Endo, Y. Maegaki, T. Nomura, Y. Tomita, K. Nakashima, and E. Shimizu. Approximate entropy in the 
electroencephalogram during wake and sleep. Clin. EEG Neurosci. 36: 21-24, 2005.  
[7] Abásolo, D., R. Hornero, P. Espino, J. Poza, C. I. Sánchez , and R. Rosa. Analysis of regularity in the 
EEG background activity of Alzheimer’s disease patients with approximate entropy. Clin. Neurophysiol. 
116:1826-1834, 2005.  
[8] Acharya, U. R., F. Molinari, S. V. Sree, S. Chattopadhyay, K. H. Ng, and J. S. Suri. Automated 
diagnosis of epileptic EEG using entropies. Biomed. Signal Process. Control 7: 401–408, 2012.  
[9] Li X., S. Yu, H. Chen, C. Lu, K. Zhang, and F. Li. Cardiovascular autonomic function analysis using 
approximate entropy from 24-h heart rate variability and its frequency components in patients with type 2 
diabetes. J. Diabetes Investig. 6:227–235, 2015.  
[10] Krstacic, G., D. Gamberger, A. Krstacic, T. Smuc, and D. Milicic. The chaos theory and non-linear 
dynamics in heart rate variability in patients with heart failure. Computers in Cardiology 35:957−959, 
2008.  
[11] Lake, D. E., J. S. Richman, M. P. Griffin, and J. R. Moorman. Sample entropy analysis of neonatal 
heart rate variability. Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. 283: R789–R797, 2002.  
[12] Porta, A., G. Baselli, D. Liberati, N. Montano, C. Cogliati, T. Gnecchi-Ruscone, A. Malliani, and S. 
Cerutti. Measuring regularity by means of a corrected conditional entropy in sympathetic outflow. Biol. 
Cybern. 78:71–78, 1998.  
[13] Porta, A., T. Gnecchi-Ruscone, E. Tobaldini, S. Guzzetti, R. Furlan, and N. Montano. Progressive 
decrease of heart period variability entropy-based complexity during graded head-up tilt. J. Appl. Physiol. 
103:1143-1149, 2007. 
[14] Porta, A., P. Castiglioni, V. Bari, T. Bassani, A. Marchi, A. Cividjian, L. Quintin, and M. Di Rienzo. 
K-nearest-neighbor conditional entropy approach for the assessment of the short-term complexity of 
cardiovascular control. Physiol. Meas. 34:17–33, 2013.  
[15] Chen, W., Z. Wang, H. Xie, and W. Yu. Characterization of surface EMG signal based on fuzzy 
entropy. IEEE Trans. Neural Syst. and Rehabil. Eng. 15:266–272, 2007.  
[16] Chena, W., J. Zhuang, W. Yu, and Z. Wang. Measuring complexity using FuzzyEn, ApEn, and 



 11
SampEn. Med. Eng. Phys. 31:61–68, 2009.  
[17] Costa, M., A. L. Goldberger, and C. K. Peng. Multiscale entropy analysis of biological signals. Phys. 
Rev. E 71:021906-1-18, 2005.  
[18] Costa, M., A. L. Goldberger, and C. K. Peng. Multiscale entropy analysis of physiologic time series. 
Phys. Rev. Lett. 89:068102-1-4, 2002.  
[19] Ninga, X., Y. Xua, J. Wanga, and X. Ma. Approximate entropy analysis of short-term HFECG based 
on wave mode. Physica A 346:475–483, 2005.  
[20] Pan, Y. H., Y. H. Wang, S. F. Liang, and K. T. Lee. Fast computation of sample entropy and 
approximate entropy in biomedicine. Comput. Meth. and Prog. Bio. 104:382–396, 2011.  
[21] Zurek, S., P. Guzik, S. Pawlak, M. Kosmider, and J. Piskorski. On the relation between correlation 
dimension, approximate entropy and sample entropy parameters, and a fast algorithm for their 
calculation. Physica A 391: 6601–6610, 2012. 
[22] Zurek, S., P. Castiglioni, M. Kośmider, G. Parati, P. Guzik, and J. Piskorski. A characteristic ridge-
ledge in entropy surfaces of cardiovascular time series estimated by the norm component matrix 
algorithm, Computing in Cardiology 39:281-284, 2012.  
[23] Lu, S., X. Chen, J. K. Kanters, I. C. Solomon, and K. H. Chon. Automatic selection of the threshold 
value r for approximate entropy. IEEE Trans. Biomed. Eng. 55:1966-1972, 2008. 
[24] Chon, K. H., C. G. Scully, and S. Lu. Approximate entropy for all signals. IEEE Eng. Med. Biol. 
Mag. 28:18-23, 2009. 
[25] Castiglioni, P., and M. Di Rienzo. How the threshold “r” influences approximate entropy analysis of 
heart-rate variability. Computers in Cardiology 35:561–564, 2008.  
[26] Liu, C., C. Liu, P. Shao, L. Li, X. Sun, X. Wang, and F. Liu. Comparison of different threshold 
values r for approximate entropy: application to investigate the heart rate variability between heart failure 
and healthy control groups. Physiol. Meas. 32:167-180, 2011. 
[27] Restrepo, J. F., G. Schlotthauer, and M. E. Torres. Maximum approximate entropy and r threshold: a 
new approach for regularity changes detection. Physica A 409:97–109, 2014. 
[28] Boskovic A., T. Loncar-Turukalo, O. Sarenac, N. Japundzic-Zigon, and D. Bajic. Unbiased entropy 
estimates in stress: a parameter study. Comput. Biol. Med. 42: 667–679, 2012.  
[29] Singh, M., B. Singh, and V. K. Banga. Effect of ECG sampling frequency on approximate entropy 
based HRV. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology. 6:179-186, 2014.  
[30] Kaffashi, F., R. Foglyano, C. G. Wilson, and K. A. Lopar. The effect of time delay on approximate 
and sample entropy calculations. Physica D 237:3069–3074, 2008.  
[31] Pincus, S. M., T. Mulligan, A. Iranmanesh, S. Gheorghiu, M. Godschalk, and J. D. Veldhuis. Older 
males secrete luteinizing hormone and testosterone more irregularly, and jointly more asynchronously, 
than younger males. Proc. Natl Acad. Sci. U.S.A. 93:14100-14105, 1996.  
[32] Kreuzer, M., H. Hentschke, B. Antkowiak, C. Schwarz, E. F. Kochs, and G. Schneider. Cross-
approximate entropy of cortical local field potentials quantifies effects of anesthesia - a pilot study in rats. 
BMC Neurosci. 11:122, 2010.  
[33] Henley, D. E., G. M. Russell, J. A. Douthwaite, S. A. Wood, F. Buchanan, R. Gibson, W. W. 
Woltersdorf, J. R. Catterall, and S. L. Lightman. Hypothalamic-pituitary-adrenal axis activation in 
obstructive sleep apnea: the effect of continuous positive airway pressure therapy. J. Clin. Endocrinol. 
Metab. 94:4234-4242, 2009.  
[34] Papadelis, C., Z. Chen, C. Kourtudou-Papadeli, P. D. Bamidis, I. Chouvarda, E. Bekiaris, and N. 
Maglaveras. Monitoring sleepiness with on-board electrophysiological recordings for preventing sleep-
deprived traffic accident. Clin. Neurophysiol. 118:1906-1922, 2007.  
[35] Mantzoros, C. S., M. Ozata, A. B. Negrao, M. A. Suchard, M. Ziotopoulou, S. Caglayan, R. M. 
Elashoff, R. J. Cogswell, P. Negro, V. Liberty, M.-L. Wong, J. Veldhuis, I. C. Ozdemir, P. W. Gold, J. S. 
Flier and Julio Licinio. Synchronicity of frequently sampled thyrotropin (TSH) and leptin 
concentrationsin healthy adultsand leptin-deficient subjects: evidence for possible partial TSH regulation 
by leptinin humans. J. Clin. Endocrinol. Metab. 86: 3284-3291, 2001.  
[36] Meier, J. J., L. L. Kjems, J. D. Veldhuis, P. Lefebvre, and P. C. Butler. Postprandial suppression of 
glucagon secretion depends on intact pulsatile insulin secretion. Diabetes 55:1051-1056, 2006.  
[37] Koutkia P., B. Canavan, M. L.Johnson, A. DePaoli, and S. Grinspoon. Characterization of leptin 
pulse dynamics and relationship to fat mass, growth hormone, cortisol, and insulin. Am. J. Phsiol. 
Endocrionol. Metab. 285: E372-E379, 2003. 
[38] Wu, H. T., C. Y. Lee, C. C. Liu and A. B. Liu. Multiscale cross-approximate entropy analysis as a 
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measurement of complexity between ECG R-R interval and PPG pulse amplitude series among the 
normal and diabetic subjects. Comput. Math. Methods Med. 2013: 1-7, 2013.  
[39] Wu, H. T., C. C. Liu, M. T. Lo, P. C. Hsu, A. B. Liu, K. Y. Chang and C. J. Tang. Multiscale cross-
approximate entropy analysis as a measurement of complexity among the aged and diabetic. Comput. 
Math. Methods Med. 2013:1-7, 2013.  
[40] Alesci, S., P. E. Martinez, S. Kelkar, I. Ilias, D. S. Ronsaville, S. J. Listwak, A. R. Ayala, J. Licinio, 
H. K. Gold, M. A. Kling, G. P. Chrousos, and P. W. Gold. Major depression is associated with significant 
diurnal elevations in plasma interleukin-6 levels, a shift of its circadian rhythm, and loss of physiological 
complexity in its secretion: clinical implications. J. Clin. Endocrinol. Metab. 90: 2522-2530, 2005.  
[41] Sarenac, O., M. Lozic, S. Drakulic, D. Bajic, J. F. Paton, D. Murphy and N. Japundzic-Zigon. 
Autonomic mechanisms underpinning the stress response in borderline hypertensive rats. Exp. Physiol. 
96:574-589, 2011.  
[42] Jeruchim, M.C: Techniques for estimating the bit error rate in the simulation of digital 
communication systems. IEEE J. Sel. Areas Commun. 2:153-170, 1984.  
[43] Jeruchim, M. C., P. Balaban, and K. S. Shanmugan. Simulation of Communication Systems – 
Modeling, Methodology, and Techniques. New York: Kluwer Academic Publisher, 2002, 691-697 pp.  
 
 
Избор литературе је одговарајући?    ДА   НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
 
V.4 циљева истраживања 

Циљ истраживања је утврђивање узрока неконзистентности у процени XApEn као и проналажење 
решења за превазилажења слабости ове методе. Предложена решења требају да буду примењива 

над реалним биомедицинским временским низовима и вештачки генерисаним подацима. 

 
 
Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА        НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
 
V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

Очекивани резултат је потврда хипотезе да је неконзистентна процене последица неадекватна 
процене условних вероватноћа које представљају срж XApEn методе. Очекујемо да се 
предложеном једноставном корекцијом XApEn процедуре као и формулом за аутоматско 
одређивање критеријума сличности постигне поуздана процена XApEn и тиме омогућимо ширу 
примену ове методе по узору на њеног претходника ApEn. . 

 
Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?     

                            ДА                  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 
 
V.6 план рада 

 Предобрада и провера стационарности експерименталних података које ћемо користити за 
процену апроксимативне унакрсне ентропије. 

 Анализа потенцијалних узрока неконзистентности у процени апроксимативне унакрсне 
ентропије над кардиоваскуларним временским низовима у зависности од одабира 
параметара слободе (дужине временског низа, критеријума сличности, дужина вектора). 

 Анализа вредности грешке настале у процене условних вероватноћа (срж саме методе) на 
вештачки генерисаним подацима са познатом функцијом густине расподеле; извођење 
аналитичких израза за грешке естимације.  
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 Провера испуњености слабог Јерухимовог критеријума за поуздану процену вероватноће 

статистички независних бинарних догађаја, над вештачки генерисаним подацима. 
 Предлог корекције методе унакрсне ентропије којом би се смањила грешка при процени 

условних ентропија; провера извођењем одговарајућих аналитичких израза.  
 Провера поузданости процене условних вероватноћа након примене кориговане 

апроксимативне унакрсне ентропије. 
 Извођење формула за аутоматско одређивање критеријума сличности са којима би се 

постигла поуздана процена унакрсне ентропије, и то по критеријуму максималне 
вредности ентропије над профилом критеријума сличности, по критеријуму испуњења 
слабог Јерухимовог критеријума и по критеријуму испуњења јаког Јерухимовог 
критеријума.  

 Провера испуњености слабог и јаког Јерухимовог критеријума након примене формула за 
аутоматско одређивање критеријума сличности. 

 
 
План рада  је одговарајући?    ДА        НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 

V.7 метод и узорак истраживања 

За процену региона стабилности и израчунавање грешеке естимације условних вероватноћа, тзв. 
''суманда фи'', и саме XApEn, користиће се симулирани сигнали познатих расподела 
(униформе и нормалне), што омогућава четири комбинације парова сигнала. На овим 
сигналима ће се такође тестирати и предложене корекције.  
 
Реални сигнали над којима ће се тестирати предложене формуле за израчунавање прагова 
укључиће кратке и дугачке сигнале. Дугачки сигнали (преко 2000 одмерака) одмерака су 
временски низови систолног притиска и пулсног интервала и снимљени су на 
лабораторијским пацовима. Укупно има 48 сигнала различите динамике, што омогућава 
тестирање методе над реалним сигналима различитог варијабилитета.  
 
Кратки реални сигнали су снимљени на здравим волонтерима у болници Бежанијска коса, 
Београда (41 волонтер). Сигнали су дужине до 750 одмерака и омогућавају тестирање 
развијених метода у клиничком окружењу.  

 
 
Метод и узорак су одговарајући?        ДА                НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
 

V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 

Кардиоваскуларни сигнали лабораторијских пацова снимљени су у лабораторији Медицинског 
факултету у Београду, под руководством проф. др Нине Јапунџић-Жигон. Експерименти на 
лабораторијским животињама рађени су у складу са директивом Европског савета од 24. новембра 
1986 (86/609/ECC) и Упуства за извођење експеримената на Медицинском факултету Универзита 
у Београду. 
Артеријски крвни притисак снимљен је на Wistar норматезивним и гранично хипертензивним 
пацовима (искључиво мужјаци) са учестаношћу одмеравања 1000 Hz. Сигнал систолног притиска 
представља локални максимум таласног облика притиска, а пулсни интервал је растојање између 
тренутака када крвни притисак има највећу промену. Лабораторијске животиње су оперисане 10 
дана пре снимања и тада им је уграђена радио-телеметриска сонда (TA11PA-C40, DSI, Transoma 
Medical) у абдоминалну аорту. Током експеримена животиње су подвргнуте стресу: стрес трешења 
(пацови су постављени на платформу која се тресла 200 помераја у минути) и стрес ограничавања 
(пацови су стављени у плексиглас цев).  
Кратки кардиоваскуларни сигнали снимани су на здравим волонтерима (њих 41) у КБЦ 
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Бежанијска коса уз надзор проф. др Бранислава Миловановића.  Волонтери су снимани на 
TaskForce монитору у идеалним болничким условима што је обезбедило мировање пацијента а 
последично и стационарност података неопходну за поуздану процену унакрсне ентропије. Оваква 
дужина података је типична за амбулаторна снимања. Експеримент је рађен у складу са етичким 
стандардима Медицинског факултета у Београду и сваки добровољац је потписао сагласност.  
. 
 
Услови за експериментали рад  су одговарајући?        ДА        НЕ        ДЕЛИМИЧНО 
 
 
V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 

Метода XApEn захтева да оба паралелно снимљена сигнала буду нормализовани и централизовани 
(иначе је њена примена немогућа). За процену статистичких момената потребних за 
нормализацију и централизацију неопходно је да сигнали буду стационарни барем у ширем 
смислу. Из тог ралога, тестираће се сви реални сигнали и само они који прођу тест стационарности 
користиће се у даљем раду.  

Процена грешке естимације конститутивних сегмената XApEn над сигналима познатих расподела, 
радиће се у комбинацијама: и водећи сигнал и сигнал-следбеник нормалне расподеле; и водећи 
сигнал и сигнал-следбеник униформне расподеле; водећи сигнал нормалне, сигнал-следбеник 
униформне расподеле; водећи сигнал униформне, сигнал-следбеник нормалне расподеле. За сваку 
од наведених комбинација извешће се једначине за процену грешака естимације.  

Формуле за аутоматску процену критеријума сличности којим би се постигла поуздана процена 
условних вероватноћа биће проверене испуњењем слабог Јерухимовог критеријума за поздану 
процену бинарних вероватноћа.  

Тачност формула за аутоматску процену максималне вредности унакрсне ентропије биће 
процењена на основу процене профила сличности. Затим ће се процењена грешка формуле 
упоредити са грешкама које генеришу формуле које су изведене за за аутоматско процену 
максимале вредности ApEn.  
 
 
Предложене методе  су одговарајући?     ДА        НЕ           ДЕЛИМИЧН



 15
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 увида у до сада објављене радове, формулацију теме, 
предмета и циља истраживања, показаног познавања проблематике 
и очекиваних резултата, Комисија сматра да је тема „Аутоматско 
одређивање и аналитичка провера параметара узајамне 
ентропије кардиоваскуларних временских низова“ подобна за 
докторску дисертацију и да кандидат Тамара Шкорић испуњава 
све законске услове за рад на предложеној теми докторске 
дисертације. Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета 
техничких наука и Сенату Универзитета у Новом Саду да прихвати 
као подобну предложену тему и кандидата и да се за ментора 
именује др Драганa Бајић, редовни професор, која испуњава 
актуелне услове за вођење докторске дисертације кандидата према 
Правилнику УНСа и према Правилима за акредитацију у 
високошколском образовању. 

 

датум: 20. I 2017.  

 

председник комисије Александар Бошковић 

 

члан 1 Жељен Трповски 

 

члан 2 Живко Бојовић 

 

члан 3 Нина Јапунџић-Жигон 

 

члан 4 Драгана Бајић 

 

члан 5 Бранислав Миловановић 

 


