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Научном већу Института Vlatacom, 

Милутина Миланковића 5, Београд 

 

На својој 38. седници одржанoj 27.02.2020. год, Научно веће Института Vlatacom 

одредило нас је за чланове Комисије за стицање научног звања научни сарадник за др 

Бошка Божиловића из Института високих технологија Vlatacom д.о.о.  Београд. 

Пошто је прегледала материјал о кандидату, Комисија подноси већу следећи 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

1. Основни подаци о кандидату 
 

Рођен у Београду 1978. године. Основну школу „Јанко Веселиновић” у Београду је 

завршио 1993, као носилац Вукове дипломе и титуле „Ђак генерације”. Након тога, 1997. 

године завршава Математичку гимназију у Београду. У периоду основног и 

средњошколског образовања био је учесник републичких и савезних такмичења из 

математике и физике, где је освојио више награда и похвала.  Електротехнички факултет у 

Београду је уписао 1997. године. 2003. године  диломира на одсеку за Електронику, 

телекомуникације и аутоматику, на смеру за телекомуникације са просечном оценом 9,31 

и оценом 10 на дипломском испиту са тезом „Развој улазног подсистема у оквиру 

програмског пакета за пројектовање вишећелијских мобилних радио система”. 2012. 

године магистра на Електротехничком факултету у Београду са просечном оценом 10 са 

темом  „Пренос слике и алфанумеричких података радио мрежом специјалне намене - 

ТЕТРА”  и стиче звање магистар телекомоникација. У септембру 2016. године доктора на 

Факултету техничких наука у Новом Саду, код ментора проф. др Мирослава Поповића, на 

тему „Биометријско обележје за препознавање говорника: дводимезионална 

информациона    ентропија говорног сигнала“. 

По дипломирању, од маја 2003. године, је запослен у компанији Vlatacom, која од 

2015. године послује као институт. У Vlatacom институту д.о.о. је прошао пут од систем 

инжењера одговорног за имплементацију аутоматских биометријских система, до 

тренутне позиције заменика техничког директора где му је главни фокус развој и 

реализација сложених безбедних информационо- комуникационих система.   

Поседује Certified Information Systems Security Professional (CISSP) сертификат као 

и  неколико сертификата реномираних произвођача опреме  између осталог и Cisco 

Certified network professional (CCNP), Motorola Certified System Integrator итд. 

У мају 2015. год. је изабран у звање истраживача сарадника од стране Научног већа 

Института за нуклеарне науке „Винча”. 

У оквиру научно-истраживачког и стручног рада, руководио је или као члан тима 

учествовао на већем броју пројеката који су реализовани у Институту Vlatacom  и овде ће 

бити наведени само најважнији: 



 2 

 Развој и реализација биометријског киоска за прикупљање биометријских 

информација које се користе за за препознавање особа и издавање путних и других 

личних идентификационих докумената (носилац је патента), 

 Реализација система за аутоматско препознавање слика лица и отисака прстију, 

 Развој и реализација система за надзор обале и  подручја ексклузивне економске 

зоне  

 Развој и реализација VMSIS система; мултисензорски систем за надзор границе 

 Развој и реализација комплетног решења за прикупљање и управљање  подацима о 

избеглицама 

 Развој и реализација комплетног решења за прикупљање података и производњу 

електронских националних докумената  

2. Научна компетентност 
 

НАПОМЕНА: Кандидату је ово први избор у научно звање у Републици Србији 

па је у обзир узета његова комплетна продукција. 

 

Ред. 

број 

Резултат Наслов Број 

бодова 

по 

раду 

Радови објављени у научним часописима од међународног значаја  

Рад у врхунском међународном часопису (М21 - 8 бодова)  

1. М21 Vučetić, M., Hudec, M., Božilović, B. (2020), “Fuzzy Functional 

Dependencies and Linguistic Interpretations Employed in Knowledge 

Discovery Tasks from Relational Databases”, Engineering Application of 

Artifficial Intelligence, ISSN 0952-1976, Volume 88, 103395. DOI: 
10.1016/j.engappai.2019.103395 

 

DOI:10.1016/ј.енгаппаи.2019.103395 

URL  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0952197619303136 

IF 3.52 (20120)  

8 

Категорија М21 Радова Бодова укупно 

1 8 

Рад у међународном часопису (М23 - 3 бодова)  

1. М23 Božilović, B., Todorović, B.M. and Obradović, M. (2015) 

Text–Independent Speaker Recognition Using Two–Dimensional Information 
Entropy,  

Journal of Electrical Engineering – Elektrotechnický časopis, ISSN 1335-

3632, ISSN-e 1339-309X, Vol. 66, No. 3, May-June 2015, pp. 169–173, DOI: 
10.2478/jee-2015-0027 

DOI:10.1016/ј.енгаппаи.2019.103395 

URL  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0952197619303136 

IF 3.52 (20120)  

3 

Категорија М23 Радова Бодова укупно 

1 3 
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Категорија 

М20 

Резултата Бодова укупно 

2 11 

 

Зборници међународних научних скупова (М30) 

Број 

бодова 

по раду 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33 - 1 бод)  

1. М33 Božilović, B. i Todorović, B.M. (2016), “Uticaj brzine 

uzorkovanja na dvodimenzionalnu entropiju za prepoznavanje 

govornika”, Зборник радова 60. конференције за 

eлектронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и 

нуклеарну технику ЕТРАН, ISBN 978-86-7466-618-0, 

Златибор, Јуни 13–16, 2016, стр. AU1.5.1-5. 

1 

2. М33 Mitić, I., Božilović, B.,Todorović, B. (2015), „Upoređenje 

dvodimenzionalne entropije i Mel-kepstralnih koeficijenata kao 

metoda za prepoznavanje govornika“, Zbornik radova 59. 

Konferencije za ETRAN, ISBN 978-86-80509-71-6, Srebrno 
jezero, Serbia, 8 – 11 jun 2015, str. AU1.2.1-6 

1 

3. М33 Puzović, S., Milićević, S., Božilović, B., B.Stojanović: 

“Implementation of Lavia - Manning Algorithm for Network 

Topology Design”, Proc. of 21. Telecommunication Forum 

(TELFOR), pp. 101-104, Belgrade, 26-28 November 2013. 

1 

4. М33 Cvetičanin, N., Perić, M., Obradović, M., Božilović, B.: “A 

Simulation Model for Data Transmission over Arbitrary Voice 

Channels”, Proc. of 21. Telecommunication Forum (TELFOR), pp. 
377-380, Belgrade, 26-28 November 2013. 

1 

5. М33 Božilović, B., Nešković, A.: “Estimation of Maximal Number of 

HTTP Users in a TETRA cell”, Proc. of 20. Telecommunication 

Forum (TELFOR), pp.119-122, Belgrade, 20-22 November 

2012. 

1 

6. М33 А. Andjelić, М. Koprivica, M., B. Božilović: ”Experimental 

performance evaluation of VPN implemented with strongSwan 

client and Cisco IOS IPSec gateway”, Proc. of 19. 

Telecommunication Forum (TELFOR), pp.162-165, Belgrade, 22-
24 November 2011.ž  

1 

Категорија М33 Радова Бодова укупно 

6 5.83 

Магистарске и докторске тезе (М70) 

Одбрањена докторска дисертација (М71) 

1. М71 Бошко Божиловић 

Биометријско обележје за препознавање говорника: 

дводимезионална информациона    ентропија говорног 

сигнала  

Универзитет у Новим Саду, Србија, 2016. године. 

Категорија 

М71 

Радова Бодова 

по раду 

Бодова укупно 

 1 6 6 
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Техничка решења (М80) 

Број 

бодова 

по раду 

Ново техничко решење (метода) примењено на међународном нивоу (М81 

- 8 бодова) 

 

1. М81 Miljan Vučetić, Dejan Damjanov, Boško Božilović, Zdravko 
Popović  

 

Sistem za monitoring aktivnosti u računarskoj mreži zasnovanoj na 
digitalnim sertifikatima i RADIUS server 

 

Институт Vlatacom, Београд, 27.02.2017. 

8 

Категорија М81 Резултата Бодова укупно 

1 8 

Ново техничко решење (није комерцијализовано) (М85 - 2 boda)  

1. М85 Nataša Vlahović,  Ilija Popadić, Milan Stojanović, Miloš Stanković,  

Boško Božilović,  Saša Milićević „Sistem za testiranje masovnog 
prepoznavanja lica u realnim uslovima“ ,  

Институт Vlatacom, Београд, октобар.2017. 

2 

2. М85 Petrović Ranko, Perić Miroslav, Božilović Boško, Popović 

Zdravko, Vučetić Miljan,  

Simulator interkontinentalnog i satelitskog prenosa IP 

komunikacije 

Институт Vlatacom, Београд, октобар 2017. 

2 

Категорија М85 Резултата Бодова укупно 

2 4 

 

 

Патенти, ауторске изложбе, тестови (М90) 

Број 

бодова 

по раду 

Регистрован патент на националном нивоу (М92 - 12 boda)  

1. М92 Božilović, B., Kvaščev, Z., Dimitrijević, T., Jakas, D., Božinović, 

S., Đoković, A.: „Biometrical kiosk for enrollment”, Application 

number: P/2007-0074, Publication date of granted right: (B) 
02.03.2010 1/2010, IPC: G05B 19/02 

10 

Категорија М92 Резултата Бодова укупно 

1 10 

Категорија 

М90 

Резултата Бодова укупно 

1 10 
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3. Анализа радова 
 

Кандидат је дао неколико основних доприноса који су међународно верификовани, и у 

наставку ће бити груписани и детаљније описани: 

 

 Ново биометријско обележје за препознавање говорника - дводимензионална 

информациона ентропија, које не зависи од изговореног текста.  

Описан  је алгоритам за његово издвајање и анализиране његове перформанске. 

Показано је како се из таласног облика говорног сигнала издвајају маргиналне 

ентропије временских и амплитудских разлика и како се добија вектор обележја 

дводимензионалнае информационе ентропије.  

На основу представљених резултата и извршених испитивања, потврђено је да ново 

биометријско обележје – дводимензионалана информациона ентропија, испуњава 

захтеве које свако биометријско обележје мора да испуни.  

Показано је да дводимензионална информациона ентропија има малу 

варијабилност на узорцима једног говорника, то јест да се обележје веома мало 

мења од узорка до узорка говорног сигнала једног говорника, ако су узорци 

снимљени у истим условима.  

Такође је показано да дводимензионална информациона ентропија има велику 

варијабилност на узорцима различитих говорника. Обе варијабилности су 

представљене у зависности од дужине прозора из кога се обележје издваја, 10s, 20s 

и 30 s.  

Закључак је да дводимензионална информациона ентропија носи довољно 

информативног садржаја за препознавање појединих говорника. У зависности од 

величине преклапања кластера различитих говорника дате су и смернице за даљу 

анализу начина моделовања самих говорника употребом Модела Гаусових 

мешавина уместо VQ модела. 

Алгоритам за издвајање новог обележја који је изложен је једноставан што показује 

да је ново обележје лако издвојити и снимити, што је још један од захтева које 

једно обележје треба да испуни.  

Ново обележје је дугорочно обележје и увек је присутно. Са повећањем дужине 

узорка обележје добија на информативности и све прецизније карактерише 

појединца. 

Утврђено је да брзина узорковања утиче на обележје и да се оно мења са променом 

брзине узорковања. Закључено да је у систему за препознавање говорника 

потребно да се узорковање увек врши истом брзином, како би ново обележје без 

додатних трансформација било директно употребљиво за препознавање говорника. 

Уочена је и генерална постојаност целог простора обележја, јер се међусобни однос 

кластера појединих говорника и њихова констелација не мења са променом брзине 

узорковања. Ово указује на могућност даљег истраживања те функције 

трансформације, тако да се имплементацијом те функције утицај брзине 

узорковања потуно елиминише при препознавању говорника. 

Показано је да шум утиче на њу, али да се са повећањем дужине прозора, 

робусност информационе ентропије повећава.  

Резултати добијени применом дводимензионалне информационе ентропије су 

упоређени са резултатима добијеним применом најчешће употребљаваног обележја 
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– Мел-кепстралним коефицијентима. Закључено је да се информациона ентропија 

понаша као и Мел-кепстрални коефицијенти: вектор обележја се мења са променом 

брзине узорковања. Показано је да је информациона ентропија при односима 

сигнал/шум реда величине 20 dB - 30 dB робуснија у односу на Мел-кепстралне 

коефицијенте.   

Рачунска сложеност алгоритма за израчунавање дводимензионалне информационе 

ентропије је два реда величине мања од сложености алгоритма за израчунавање 

Мел-кепстралних оефицијената. 

 „Fuzzy функционалне зависности и језичке интерпретације коришћене у задацима 

откривања знања из релационих база података 

Предложен је нови описни алгоритам за вађење података заснован на нејасним 

функционалним зависностима. У првом кораку подаци су прецизни, што осигурава 

исту манипулацију јасним и нејасним подацима. Корак копања података заснован 

је на откривању fuzzy функционалних зависности међу разматраним атрибутима. У 

завршном кораку, откривено знање лингвистички се тумачи помоћу нејасних 

модификатора и квантификатора. Предложени алгоритам објашњен је на 

илустративним подацима и тестиран је у реалном свету.  

. 

Прва група радова је настала током докторских студија кандидата док су радови из 

друге групе настали на основу истраживања и развоја на пројектима у оквиру Института 

Vlatacom.  

 

4. Цитираност објављених радова  
 

Радови кандидата имају укупно 7 цитатa у међународним референцама. Извор 

података о цитираности ових радова је Интернет претраживач Google Scholar 

(http://scholar.google.com/ ), стање на дан 20.02.2020. 

 

р.бр. Рад 
Број 

цитата 

1. Božilović, B., Todorović, B.M. and Obradović, M. (2015) 

Text–Independent Speaker Recognition Using Two–Dimensional Information 
Entropy,  

Journal of Electrical Engineering – Elektrotechnický časopis, ISSN 1335-3632, 

ISSN-e 1339-309X, Vol. 66, No. 3, May-June 2015, pp. 169–173, DOI: 
10.2478/jee-2015-0027 

4 

2. А. Andjelić, М. Koprivica, M., B. Božilović:  

Experimental performance evaluation of VPN implemented with strongSwan 
client and Cisco IOS IPSec gateway,  

Proc. of 19. Telecommunication Forum (TELFOR), pp.162-165, Belgrade, 22-
24 November 2011.ž 

3 

УКУПНО 7 

Детаљи око цитираности радова:  

 Text–Independent Speaker Recognition Using Two–Dimensional Information Entropy;  

1. G Dişken, Z Tüfekçi, L Saribulut, U Çevik „A review on feature extraction for 

speaker recognition under degraded conditions“  - IETE Technical Review, 2017 - 

Taylor & Francis  

http://scholar.google.com/
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2. J Přibil, A Přibilová, J Matoušek, GMM-based speaker age and gender classification in 

Czech and Slovak,   Journal of Electrical Engineering, 2017 - degruyter.com 

3. J Přibil, A Přibilová, J Matoušek Evaluation of speaker de-identification based on voice 

gender and age conversion, - Journal of Electrical Engineering, Volume 69: Issue 2, May 
2018  DOI: ttps://doi.org/10.2478/jee-2018-0017   

4. TA Hassan, DT Salim, Arabic speech recognition using phase parameter,  Journal of 
Physics: Conference Series, 2019 - iopscience.iop.org 

 Experimental performance evaluation of VPN implemented with strongSwan client and Cisco 
IOS IPSec gateway; 

1. S Ullah, J Choi, H Oh, IPsec for high speed network links: “Performance analysis and 

enhancements”,  Future Generation Computer Systems, Elsevier Volume 107, June 

2020, Pages 112-125 https://doi.org/10.1016/j.future.2020.01.049 

2. B Vyshnavi, Virtual VPN in the Cloud: Design and Modelling of an IPSec VPN in 

Virtualized Environment. 2015 - diva-portal.org 

3. David, T. , Jacquelin, M. and Marchal, L. , Diseño e implementación de una 

aplicación de cifrado de tráfico para una red móvil usando el algoritmo AES-GCM FE 

Hurtado Espinosa - repository.javeriana.edu.co  (2012), Scheduling streaming 

applications on a complex multicore platform. Concurrency Computat.: Pract. Exper., 

24: 1726-1750. doi:10.1002/cpe.1874 

 

5. Учешће на пројектима 
 

У оквиру научно-истраживачког и стручног рада, руководио је или као члан тима 

учествовао на већем броју пројеката који су реализовани у Институту Vlatacom. 

6. Квантитативна евалуација радова 
 

Збирни преглед коефицијената: 

Категорија Ознака 
Вредност 

бода 

Број 

радова 
Број бодова 

Рад у врхунском међународном 

часопису  
М21 8 1 8 

Рад у међународном часопису M23 3 1 3 

Саопштење са међународног скупа 

штампано у целини 
М33 1 6 5.66 

Одбрањена докторска дисертација  М71 6 1 6 

Ново техничко решење (метода) 

примењено на међународном нивоу  
М81 8 1 8 

Ново техничко решење (није 

комерцијализовано) 
М85 2 2 4 

Регистрован патент на 

националномнивоу 
М92 12 1 10 

УКУПНО 13 44.66 

https://doi.org/10.1016/j.future.2020.01.049
https://doi.org/10.1002/cpe.1874
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Провера испуњености услова: 
 

 Научни сарадник: 

 Услов Кандидат Испуњење услова 

Укупно 16 44,66 Да, х 2,79 

М10+М20+М31+М32+М33+ 

М41+М42+М51 ≥ 
9 16.66 Да, х 1.85 

М21+М22+М23+М24≥ 5 11,00 Да, х 2,2 

 

7. Закључак и предлог 

На основу претходно изнетог материјала Комисија констатује следеће: 

1. Шира област којом се Бошко Божиловић бави припада доминантно научној 

области Електротехника, телекомуникације и информационе технологије. До сада 

је објавио 13 радова, укључујући и докторску дисертацију, од којих: 1 рад у 

врхунском међународном часопису са SCI листе, 1 рад у међународном часопису са 

SCI листе,  6 саопштења са међународних скупова штампаних у целини, 3 техничка 

решења као и као и 1 патент регистрован на националном нивоу. Радови кандидата 

имају укупно 7 цитата у међународним публикацијама. 

2. Према критеријумима за стицање научних звања дефинисаних у „Правилнику о 

поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању 

научноистраживачких резултата истраживача“ од 21. априла 2017. године         

(„Сл. гласник РС“, бр. 38/2017) кандидат испуњава потребне услове појединачно 

по категоријама и збирно за звање научни сарадник. Збирни преглед је дат у 

претходној табели.  

Оцењујући укупну научно-истраживачку делатност и постигнуте резултате Бошка 

Божиловића, Комисија сматра да је кандидат дао значајан допринос теоријском и 

практичном развоју у области којом се бави и да је способан за даљи самосталан и 

оригиналан истраживачки рад. Ова констатација је заснована на анализи публикованих 

радова.  

Комисија предлаже Научном већу института Vlatacom у Београду да утврди предлог 

за избор др Бошка Божиловића у звање НАУЧНИ САРАДНИК за област техничко-

технолошких наука - електроника, телекомуникације и информационе технологије и овај 

предлог пошаље Комисији за стицање научних звања Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије. 
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У Београду, 27.03. 2020. год. Чланови комисије 

 

Др Миљан Вучетић, научни сарадник, Институт Vlatacom  

 

_______________________________ 

   Др Снежана Пузовић, научни сарадник, Институт Vlatacom 

 

_________________________________ 

      Др Марија Пунт, доцент, Електротехнички факултет 

 

_________________________________ 

 

 


