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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ 
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ 
 
 
Предмет: Извештај Комисије о пријављеном кандидату за избор у звање  
       редовног професора за ужу научну област  
       Информационо-комуникационе технологије 
 
 На основу одлуке Изборног већа Саобраћајног факулета Универзитета у Београду 
број 1295/3 од 08.12.2015. године, а по објављеном конкурсу за избор једног редовног 
професора на неодређено време за ужу научну област Информационо-комуникационе 
технологије, именовани смо за чланове Комисије за подношење извештаја о пријављеним 
канидатима. 
 На конкурс који је објављен у листу „Послови” од 16.12.2015. пријавио се само 
један кандидат и то др Андреја Самчовић, ванредни професор Саобраћајног факулета 
Универзитета у Београду. На основу прегледа достављене документације подносимо 
следећи  
 

ИЗВЕШТАЈ 
  
 
1. БИОГРАФСКИ И АКАДЕМСКИ ПОДАЦИ  
 

Андреја Самчовић је рођен 24.08.1963. у Београду, где је завршио основну и 
средњу школу са одличним успехом. Уписао је Електротехнички факултет у Београду 
(одсек за Електронику) 1983. године, након одслужења војног рока. Дипломирао је јуна 
1989. године са просечном оценом 8,92 (осам и 92/100) оствареном у току студија. 
Одбранио је са оценом 10 дипломски рад под називом „Пројектовање штампаних кола на 
персоналном рачунару” (ментор: проф. др Бранимир Рељин). 
 Последипломске студије на Електротехничком факултету у Београду (смер за 
Електронику) је уписао 1989. године и завршио их са просечном оценом 9,33. 
Магистарску тезу под називом „Неке технике подопсежног кодовања мирне слике” је 
одбранио 29.12.1995. године (ментор: проф. др Бранимир Рељин).  

Кандидат је одбранио докторску дисертацију под називом „Прилог анализи 
критеријума квалитета при трансформационом кодовању мирних слика” 30.12.2005. 
године на Саобраћајном факултету у Београду (ментор: проф. др Зоран Бојковић). 
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По завршетку студија, кандидат је од 1990-1991. радио у Средњој техничкој ПТТ 
школи, где је био ангажован као наставник из групе електротехничких предмета. Од 
01.09.1991. године запослен је на Саобраћајном факултету (СФ) у Београду, где је биран у 
следећа звања: 

• 1991 - асистент-приправник за предмет Електротехника; 
• 1996, 2001 - асистент за предмет Електротехника; 
• 2005 - асистент за ужу научну област Информационо-комуникационе технологије; 
• 2006 - доцент за исту ужу научну област; 
• 2011 - ванредни професор за ужу научну област Информационо-комуникационе 

технологије.  
 Првих петнаест година у свом раду на СФ кандидат је држао рачунске и 
лабораторијске вежбе великом броју студената на првој и другој години из предмета 
Електротехника. Од свог избора у звање наставника 2006. ангажован је за предавања из 
предмета Мултимедијалне комуникације и Основи ГИСа, из уже научне области за коју је 
биран. За те предмете објавио је и два универзитетска уџбеника. Области интересовања 
су: мултимедијалне комуникације и сервиси, кодовање и компресија мултимедијалних 
сигнала, безбедност мултимедијалних информација, као и географске информационе 
технологије. До сада је објавио 148 научно-стручних радова у часописима и зборницима 
радова са конференција. Радови кандидата су цитирани у 103 публикације. Учествовао је у 
неколико националних пројеката преко ресорног Министарства, као и у међународним 
пројекатима. Руководио је израдом већег броја дипломских, завршних и мастер радова.   

 
1.1 Познавање страних језика 

 
• Енглески језик: говори, чита, и пише (диплома IELTS стечена у Британском савету 

у Београду); 
• Немачки језик: говори, чита, и пише (диплома Zentrale Mittelstufenprüfung стечена 

на Гете-институту у Немачкој); октобар 1995. је провео на Гете-институту у Прину 
(Немачка), као њихов стипендиста на учењу немачког језика. 

• Италијански језик: говори и чита. 
 
 

2. ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 
М72 - одбрањена магистарска теза 
 
2.1 А. Самчовић: „Неке технике подопсежног кодовања мирне слике”, Електротехнички 
факултет, Универзитет у Београду, 109 страница, теза одбрањена 29.12.1995. 
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М71 - одбрањена докторска дисертација 
 
2.2 А. Самчовић: „Прилог анализи критеријума квалитета при трансформационом 
кодовању мирних слика”, Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду, 125 страница, 
дисертација одбрањена 30.12.2005. 
 
 
3. НАСТАВНА АКТИВНОСТ   
 
3.1 Учешће у настави 
 

Др Андреја Самчовић поседује двадесетпетогодишње педагошко искуство стечено 
у раду на Саобраћајном факултету у Београду. 

На предмету Електротехника кандидат је петнаест година држао рачунске и 
лабораторијске вежбе великом броју студената на свим одсецима на првој и другој години 
студија. Почев од школске 2004/2005. године држи вежбе из предмета Мултимедијалне 
комуникације, на смеру за Телекомуникациони саобраћај.  

Као наставник од школске 2006/2007. године др Андреја Самчовић учествује у 
извођењу наставе из следећих предмета на основним академским студијама: 

• Мултимедијалне комуникације - зачајно је допринео иновирању предмета који се 
слуша на модулу за Телекомуникациони саобраћај и мреже, као и на модулу за Поштански 
саобраћај и мреже; 

• Географски информациони системи - увео је и осмислио програм за изборни 
предмет Основи ГИС-а. Од 2010/2011. предмет се зове Географски информациони 
системи и редовно се бира од стране студената модула за Телекомуникациони саобраћај и 
мреже, а до 2014/2015. и на модулу за Ваздушни саобраћај; 

• Инфо-комуникационе технологије и информационо друштво - ангажован је 
2015/2016. за реализацију овог предмета на основним студијама. 

На мастер студијама др Андреја Самчовић је ангажован за предмете: 
• Безбедност информација - припремио је наставни програм за предмет 

Криптографија и сигурност информација школске 2009/2010. године. Предмет се од 
2014/2015. назива Безбедност информација и до сада је сваке године биран од стране 
студената мастер студија; 

• Теорија информација и кодовање - предмет се одвија у виду менторске наставе 
од 2014/2015. 

 На докторским студијама кандидат је ангажован за предмет 
• Мултимедијални системи.  
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3.2 Уџбеници  
  
 За потребе реализације наставе из предмета Географски информациони системи др 
Андреја Самчовић је написао 2011. помоћни уџбеник. За предмет на основним студијама 
Мултимедијалне комуникације објавио је 2015. уџбеник, који покрива у потпуности 
предвиђено наставно градиво: 
3.2.1  А. Самчовић: „Географски информациони системи - одабрана поглавља”, 
 Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет, 2011. ISBN 978-86-7395-280-2 
 (рецензент: проф. др Владанка Аћимовић-Распоповић); 
3.2.2 А. Самчовић: „Мултимедијалне комуникације”, Универзитет у Београду - 
 Саобраћајни факултет, 2015. ISBN 978-86-7395-343-4 (рецензенти: проф. др Наташа 
 Госпић и проф. др Ирини Рељин). 

 
 3.3 Студентске анкете  
 

Током свог вишегодишњег наставног рада на факултету, где је прошао сва звања од 
асистента-приправника до ванредног професора, др Андреја Самчовић је стекао 
педагошко искуство које му помаже у раду са студентима. Према расположивим 
студентским анкетама, просечна оцена педагошког рада од стране студената Саобраћајног 
факултета су биле следеће:  

• Мултимедијалне комуникације (2011/2012 - 3,54; 2013/2014 - 3,78; 2014/2015 - 4,69);   
• Географски информациони системи (2011/2012 - 4,05; 2012/2013 - 4,19; 2013/2014 - 

4,62; 2014/2015 - 3,80).  
 

3.4 Менторство и учешће у комисијама за оцену и одбрану радова   
 
Др Андреја Самчовић је посебну пажњу посветио раду са студентима приликом 

израде њихових завршних радова. До сада је био ментор за одбрану:  
• 50 дипломских радова по петогодишњим студијама (члан у 24 комисије);  
• 14 завршних радова по акредитованим четворогодишњим академским студијама 

(члан у 15 комисија); 
• 10 мастер радова (члан у 9 комисија).  

  
 Др Андреја Самчовић је био два пута члан комисија за преглед и оцену 
магистарских теза на Електротехничком факултету (ЕТФ) у Београду: 
3.4.1.1 Виолета Милосављевић: „Статистичке карактеристике саобраћајних секвенци IPTV 
 видео сигнала” (2013); 
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3.4.1.2 Марија Михајловић Петричевић: „ Мрежне архитектуре за интерактивне 
 персонализоване IPTV сервисе” (2014). 
  
 Учествовао је четири пута у комисијама за оцену кандидата и теме, као и пет пута у 
комисијама за оцену и одбрану следећих докторских дисертација одбрањених на ЕТФ и 
Саобраћајном факултету (СФ) у Београду: 
3.4.2.1 Зоран Миличевић: „Нови приступ за побољшање перформанси видео кодовања 
 применом мултимедијалног Н.264/AVC стандарда”, СФ (2011); 
3.4.2.2 Александар Сугарис: „Модел за процену ефикасности избора технологија 
 дигиталне телевизије”, ЕТФ (2012); 
3.4.2.3 Горан Зајић: „Детекција променa кадрова у видео секвенци применом 
 мултифракталне анализе”, ЕТФ (2015); 
3.4.2.4 Амела Зековић: „Фрактална и мултифрактална карактеризација 3Д видео формата”, 
 ЕТФ (2015); 
3.4.3.5 Владимир Ковачевић: „Естимација покрета у видео секвенцама прилагођена 
 алгоритмима за повећање броја слика у секунди”, ЕТФ (2016). 
 
 
4. МЕЂУНАРОДНА АКТИВНОСТ   
       

Др Андреја Самчовић је значајан део свог стручног рада усмерио и ка 
међународним активностима кроз сарадњу са универзитетима у Европи. 

Школску 1991/92. годину је провео на специјализацији на Техничком универзитету 
у Бечу (Аустрија), при Институту за општу електротехнику. Том приликом је био 
стипендиста аустријске службе за академску размену ОААD и био је ангажован на 
пројектима института. На истом универзитету је боравио и октобра 2006. у групи за 
интерактивне медијске системе проф. др Маргит Гелојц, где је био анагажован на 
семинарима из области дигиталног вотермаркинга. Из те сарадње је проистекао рад на 
конференцији ПосТел. 

Период од септембра 1999. до марта 2000. провео је на Фридрих-Александер 
универзитету Ерланген-Нирнберг, у Ерлангену (Немачка). Том приликом је био 
анагажован у групи проф. др Бернта Жироа на Катедри за телекомуникације, у области 
обраде видео сигнала, као стипендиста немачке службе за академску размену DААD, и 
учествовао у раду њиховог семинара. 

Био је учесник на међународном пројекту Уни-Адрион, виртуелни универзитет 
јадранско-јонског базена, у оквиру кога је држао предавања на летњој школи о транспорту 
и економском развоју, одржаној од 13-25. јула 2003. у Превези (Грчка).  
 2007. године је боравио (од априла до јула) на Техничком универзитету у 
Кошицама (Словачка), као и (од октобра до децембра) на Техничком универзитету у 
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Минхену (Немачка). У Кошицама је био гост проф. др Јана Турана на Катедри за 
електронику и мултимедијалне комуникације, са којим има вишегодишњу сарадњу. Са 
друге стране, у Минхену је био у групи за технологију медија код проф. др Екехарда 
Штајнбаха, где је држао предавање студентима-докторантима и сарађивао је на пројекту 
обраде хаптичких сигнала. 

У току 2008. (фебруар) провео је на Техничком универзитету у Клужу (Румунија) у 
оквиру CEEPUS програма код проф. др Монике Борде на Катедри за комуникације, где је 
одржао предавање студентима, као и на Универзитету у Оксфорду (Енглеска), код проф. 
др Пени Проберт-Смит, где се упознао са активностима из области телемедицине, обраде 
сонарских слика и сензорских система, у августу 2008. 

2009. године боравио је (од маја до августа) на Хериот-Ват универзитету у 
Единбургу (Шкотска), у оквиру VIBOT европског мастер програма. Том приликом је 
одржао предавање мастер студентима и сарађивао је на пројекту детекције подводних 
мина методама обраде слике, у групи за океанске системе код проф. др Ивана Петилоа. 

Био је учесник и на билатералном пројекту Обрада мултимедијалних сигнала, са 
Техничким универзитетом у Кошицама (Словачка), од 2004-2005, где је одржао и 
предавања по позиву и учествовао у раду конференције DSP-MCOМ 2005. Такође је 
учествовао и на пројекту Примене воденог жига у телемедицини, са Електротехничким 
факултетом у Љубљани (Словенија), од 2005-2006. године. Из те сарадње проистекли су 
радови на конференцији ЕРК у Порторожу. 

Сарадња са групом проф. др Јурија Тасича на Електротехничком факултету у 
Љубљани је настављена кроз руковођење билатералним пројектом Обрада сигнала код 
интерактивних мултимедијалних система, од 2008-2009. У оквиру наведених пројеката 
др Андреја Самчовић се несебично ангажовао око гостовања колега из Словачке и 
Словеније на СФ, где су боравили у више наврата и том приликом излагали на 
Симпозијуму ПОСТЕЛ и одржали предавања студентима. 

Током априла и маја 2012. др Андреја Самчовић је одржао комплетан курс 
(предавања, рачунске вежбе и вежбе у лабораторији) мастер студентима, под називом 
Компресија и пренос у медијским системима, на енглеском језику. Курс је био у оквиру 
програма CIMET (Боја у информатици и технологији медија), на Универзитету Жан Моне 
у Сент-Етјену (Француска). 

2013. је боравио на Универзитету балеарских острва у Палма де Мајорци 
(Шпанија). Том приликом је био академски гост код др Антони Џауме-и-Капа, са којим је 
успоставио академску сарадњу. Др Антони Џауме-и-Капо је био у узвратној академској 
посети на СФ 2014. из чега су проистекла два научна рада на конференцији ТЕЛФОР, од 
чега је један рад препоручен за објављивање у ТЕЛФОР часопису, као један од најбољих 
са те конференције. 

Др Андреја Самчовић је 2014. остварио академску посету на Универзитету у Риги 
(Летонија), као и 2015. на Сити универзитету у Лондону (Енглеска). 
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Кандидат је учесник и на два европска COST пројекта, управо из области 
Информационо-комуникационих технологија, за коју се и бира: 

• Integrating biometrics and forensics for the digital age, COST Domain Committee 
Information & Communication Technologies, ICT Action IC1106, 2012-2016. 

• De-identification for privacy protection in multimedia content, COST Domain 
Committee Information & Communication Technologies, ICT Action IC1206, 2013-
2017. 

 У оквиру другог пројекта одржао је два предавања из области безбедности 
мултимедијалних информација: 

• „Digital watermarking in telemedicine: applications and security” (Јовик, Норвешка, 
2014); 

• „Digital image watermarking by spread spectrum method” (Београд, Србија, 2014). 
 Као академски домаћин, др Андреја Самчовић је успешно организовао састанак у 
оквиру истог пројекта од 24-25.11.2014. на СФ у Београду.  
 Такође, у оквиру тог пројекта је држао и предавања на летњој школи под називом 
„De-identification for privacy protection in multimedia content”, која је одржана од 7-11. 
октобра 2015. у Лимасолу (Кипар). Тема предавања полазницима летње школе је била: 
„Recent advances in image anonymization using watermarking”.  
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5. БИБЛИОГРАФИЈА НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА    
 

Научни и стручни рад Андреје Самчовића сврстан је у следеће категорије: 
 
Радови пре избора у звање ванредног професора (до 01.06.2011.) 
 

Радови објављени у међународним часописима (M23) 
 
1. Z. Bojković, D. Milovanović, A. Samčović: „On a bound on signal-to-noise ratio in subband 

coding of Gaussian image process”, Lecture Notes in Computer Science 719, Computer analysis 
of images and patterns 76, Springer Verlag, eds. D. Chetverikov, W. Kropatsch, pp 113-117, 
1993. ISSN 0302-9743. IF (1994) = 0,296, М23 

 Такође објављено у Proceedings APCC'93, KAIST, Taejon, Korea, Vol. 1, pp 194- 197, 
 25-27. August 1993; Quatorzieme Colloque GRETSI, Juan-les-Pins, France, pp 827- 830, 
 13-16. September 1993. 
2. D. Milovanović, Z. Bojković, A. Samčović: „Upper bound on SNR gain in wavelet transform 

predictive-entropy image coding”, Journal of Circuits, Systems and Computers, World 
Scientific, Vol. 8, No. 2, pp 267-272, 1998. ISSN 0218-1266. IF (1998) = 0,105, М23 

3. I. Reljin, A. Samčović, B. Reljin: „H.264/AVC Video compressed traces: multifractal and 
fractal analysis”, EURASIP Journal on Applied Signal Processing, Vol. 2006, Article ID 
75217, pp 1-13, 2006. ISSN 1110-8657. IF (2006) = 0,463, М23 

4. A. Samčović, J. Turan: „Attacks on digital image watermarks”, Journal of Electrical 
Engineering - Elektrotechnicky časopis, Vol. 59, No. 3, pp 131-138, 2008. ISSN 1335-3632. 
IF (2009) = 0,175, М23 

5. A. Kostić-Ljubisavljević, S. Mladenović, V. Aćimović-Raspopović, A. Samčović: „The 
analysis of network performance with different routing and interconnection methods”, 
Elektronika ir Elektrotechnika, No. 2 (108), pp 43-46, 2011. ISSN 1392-1215. IF (2011) = 
0,913, М23 

 
 
Рад објављен у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком 
(M24) 
 
6. J. Turan, Z. Bojković, P. Filo, A. Samčović, L. Ovsenik, „Signal processing with continuous 

kernel Hough transform”, Facta Universitatis, Ser. Elec. Energ. Vol. 18, No. 1, pp 113-126, 
April 2005. М24 

 
 
 



 

9 
 

Радови у зборницима са међународних научних скупова (M30) 
 
7. Z. Bojković, A. Samčović, D. Milovanović: „Upper bound on coding gain for video subband 

coding systems”, COST 229 WGs 3+5+6 Workshop on Intelligent terminals and source and 
channel coding, Budapest, Hungary, pp 69-76, 7-9. September 1993. 

8. Z. Bojković, D. Milovanović, A. Samčović: „One way for subband image coder choice using 
entropy measuring”, COST 229, Adaptive methods and emergent techniques for signal 
processing and communications, edited by J. Tasič, University of Ljubljana, Slovenia section 
IEEE, Ljubljana, Slovenia, pp 257-260, April 1994.  

 Такође објављено у Зборнику радова са I конференције „Tелекомуникације у 
 модерним сателитским и кабловским сервисима” TELSIKS’93, Ниш, стр. 8-35  – 8-40, 
 7-9. oктобар 1993. 
9. Z. Bojković, A. Samčović: „On redundancy reduction bound for real speech subband entropy 

coding”, International conference on communication technology ICCT'94, Shangai, China, Vol. 
I, pp 419-422, 8-10. June 1994.  

10. D. Milovanović, Z. Bojković, A. Samčović: „On objective performance measures in image 
compression by subband coding”, 1995 IEEE Workshop on nonlinear signal and image 
processing, Neos Marmaras, Greece, pp 202-205, 20-22. June 1995. 

11. Z. Bojković, D. Milovanović, A. Samčović: „Digital multimedia systems requirements and 
wavelets compression paradigm”, 2nd International workshop on image and signal processing: 
theory, methodology, systems and applications, Budapest, Hungary, pp 41-45, 8-10. November 
1995. 

12. Z. Bojković, A. Samčović, B. Reljin: „Subjective image quality estimation in some 
subband coding techniques”, 3rd IEEE International conference on Electronics, circuits and 
systems ICECS’96, Rodos, Greece, Vol. 1, pp 582-585, 13-16. October 1996.  

Такође објављено у Зборнику радова са II конференције „Телекомуникације у 
модерним сателитским и кабловским сервисима” TELSIKS’95, Ниш, стр. 194–197, 
10-12. oктобар 1995. 

13. Z. Bojković, A. Samčović, B. Reljin: „Subjective image quality estimation in subband 
coding: methodology and human visual system application”, Time-Varying Image Processing 
and Moving Object Recognition 4, edited by V. Cappelini, Elsevier Science B.V, pp 139-144, 
1997. 

14. A. Samčović, Z. Bojković, D. Milovanović: „Image quality in LOT subband decomposition 
and VQ coding”, 4th International workshop on systems, signals and image processing IWSSIP, 
Poznan, Poland, pp 153-156, 28-30. May 1997. 

15. M. Marković, M. Milosavljević, A. Samčović: „A performance analysis of the multilayer 
perceptron in limited training data set conditions”, 13th International conference on Digital 
Signal Processing DSP’97, Vol. 2, Santorini, Greece, pp 719-722, 2-4. July 1997. 
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16. A. Samčović, Z. Bojković, I. Reljin: „Scalable subband video systems: coding schemes and 
flow scheduler”, 3rd International conference on telecommunications in modern satellite, cable 
and broadcasting services TELSIKS’97, Vol. 2, Niš, Yugoslavia, pp 672-675, 8-10. October 
1997. 

17. A. Samčović, Z. Bojković: „Redundancy reduction in entropy coding of wavelet images”, 
Symposium on Electronics and Telecommunications Etc.’98, Vol. II, Timisoara, Romania, pp 
176-180, 17-18. September 1998. 

18. Z. Bojković, A. Samčović: „The third order predictor influence in the subband coding of 
images”, 4th International conference on signal processing ICSP’98, Vol. I, Beijing, China, pp 
837-840, 12-16. October 1998. 

19. A. Samčović, Z. Bojković, I. Stanču: „JPEG-2000 as forthcomming standard for image 
compression”, 3rd International conference on multimedia technology and digital 
telecommunication services ICOMT’98, Budapest, Hungary, pp 141-146, 28-30. October 1998. 

20. R. Vasiu, A. Samčović, Z. Bojković: „Mathematical morphology tools for gray-scale image 
compression”, Recent advances in signal processing and communications, edited by N. 
Mastorakis, World Scientific and Engineering Society Press, pp 201-204, 1999. 

21. A. Samčović, I. Stanču, Z. Bojković: „ITU-T H.263 and H.263+ standards as tools for 
correlation between objective measure and subjective score in video compression”, Recent 
advances in signal processing and communications, edited by N. Mastorakis, World Scientific 
and Engineering Society Press, pp 205-208, 1999. 

22. A. Samčović, Z. Bojković: „Multimedia communications: technology aspects, user and 
network requirements”, 4rd International conference on telecommunications in modern satellite, 
cable and broadcasting services TELSIKS’99, Vol. 1, pp 306-308, Niš, Yugoslavia, 13-15. 
October 1999. 

23. A. Samčović, Z. Bojković, D. Milovanović: „Optimal bit allocation in subband loop coding 
for multimedia processing”, Signal Processing, Communications and Computer Science, 
edited by N. Mastorakis, World Scientific and Engineering Society Press, pp 164-166, 
Danvers, USA, 2000. 

24. A. Samčović: „Efficiency of B-frame prediction in motion-compensated video coding”, 
Asian–Pacific conference on communications APCC 2000, Seoul, Korea, 30. October - 2. 
November 2000. 

25. Z. Bojković, D. Milovanović, A. Samčović: „Multimedia communication systems: 
techniques, standards, networks”, International workshop Trends and recent achievment in 
information technology, Cluj-Napoca, Romania, pp 19-41, 16-18. May 2002. 

26. D. Milovanović, Z. Bojković, A. Samčović: „Development of wavelet techniques in JPEG-
2000 image coding standard”, IASTED International conference visualization, imaging and 
image processing VIIP 2002, Malaga, Spain, pp 794-799, 9-12. September 2002. 
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27. Z. Bojković, A. Samčović: „Watermarking technologies for copyright protection”, XXXVII 
International scientific conference on Information, communication and energy systems and 
technologies ICEST 2002, Niš, Yugoslavia, Vol. 1, pp 131-134, 1-4. October 2002. 

28. Z. Bojković, A. Samčović, V. Milić-Rašić: „Telemedicine: multimedia communication 
perspective”, Computational Methods in Circuits and Systems Applications, Corfu, Greece, 
WSEAS Press, pp 53-56, 2003. 

29. Z. Bojković, A. Samčović: „Quality of location-based services in tourism”, Sustainable 
Tourism & Transport Development in Adrion, Alinea Editrice, pp 153-158, 2004. Такође 
објављено на Workshop on Promotion of Sustainable Tourism and Quality in Adrion, 
Opatija, Croatia, 23-24. June 2003.  

30. A. Samčović, Z. Bojković, V. Milić-Rašić: „Telemedicine as a new multimedia service: 
concepts and advances“, 6th International conference on telecommunications in modern 
satellite, cable and broadcasting services TELSIKS 2003, Vol. 1, Niš, Serbia and 
Montenegro, pp 399-402, 1-3. October 2003. 

31. D. Milovanović, Z. Bojković, A. Samčović: „Advanced video coding standard H.264/AVC: 
performance vs. complexity“, 5th WSEAS International conference on automation & 
information, Venice, Italy, 15-17. November 2004. 

32. J. Turan, Z. Bojković, A. Samčović: „Object detection and tracking in video surveillance 
system”, 8th COST 276 Workshop Information and Knowledge Management for Integrated 
Media Communications, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, 
Norway, pp 113-116, 26-28. May 2005. 

33. P. Filo, J. Turan, Z. Bojković, L. Ovsenik, A. Samčović: „Nonlinear system parameters 
estimation based on CKHT”, 6th International conference on Digital signal processing and 
multimedia communications DSP-MCOM 2005, Košice, Slovak Republic, pp 19-22, 13-14. 
September 2005. 

34. A. Samčović, Z. Bojković, J. Turan: „Blocking reduction for image coding”, 6th International 
conference on Digital signal processing and multimedia communications DSP-MCOM 2005, 
Košice, Slovak Republic, pp 35-38, 13-14. September 2005. 

35. Z. Bojković, A. Samčović: „Variable frame rates control strategy based on human visual 
system”, Proceedings EUROCON 2005, Belgrade, Serbia and Montenegro, pp 179-182, 
November 2005.  

36. Z. Bojković, A. Samčović: „Digital watermarking in telemedicine: applications and 
security“, 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006, 
Portorož, Slovenia, Vol. A, pp 33-38, 25-27. September 2006. 

37. Z. Bojković, A. Samčović: „Face detection approach in neural network based method for 
video surveillance“, 8th Seminar on Neural network applications in electrical engineering 
NEUREL 2006, Belgrade, Serbia, pp 45-48, 25-27. September 2006. 
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38. A. Samčović, J. Turan: „Digital image watermarking by spread spectrum”, 11th WSEAS 
International conference on Communications, Agios Nikolaos, Greece, pp 29-32, 26-28. July 
2007. 

39. A. Samčović, Z. Bojković: „Location based services: architecture, mapping, transportation 
GIS”, XLIII International scientific conference on information, communication and energy 
systems and technologies ICEST 2008, Niš, Serbia, Vol. 2, pp 458-461, 25-27. June 2008. 

40. A. Samčović, J. Turan: „H.264/AVC Multiple reference video frames”, ICSES 2008 
International conference on Signals and Electronic Systems, Krakow, Poland, pp 431-434, 
14-17. September 2008. 

41. N. Burić, K. Todorović, N. Vasović, A. Samčović: „Synchronization patterns in neural chains 
based on hyper-chaotic cells“, 9th Symposium on Neural network applications in electrical 
engineering NEUREL 2008, Belgrade, Serbia, pp 53-56, 25-27. September 2008. 

42. A. Samčović, B. Bakmaz: „Internet protocol TV: services and coding“, 17th International 
Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2008, Portorož, Slovenia, Vol. A, 
pp 89-92, 29. September – 1. October 2008. 

43. A. Samčović: „Next generation digital mobile television technologies“, 18th International 
Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2009, Portorož, Slovenia, Vol. A, 
pp 97-100, 21-23. September 2009. 

44. B. Bakmaz, Z. Bojković, M. Bakmaz, A. Samčović: „Mobile IPTV over heterogeneous 
networks: QoS, QoE and mobility management“, 18th International Electrotechnical and 
Computer Science Conference ERK 2009, Portorož, Slovenia, Vol. A, pp 101-104, 21-23. 
September 2009. 

45. Z. Bojković, A. Samčović: „Film archives as a future enhancement of digital cinema 
technology“, 9th International conference on telecommunications in modern satellite, cable 
and broadcasting services TELSIKS 2009, Vol. 1, Niš, Serbia, pp 273-276, 7-9. October 
2009. 

46. A. Samčović, A. Kostić-Ljubisavljević: „Towards some relevant applications of location-
based services“, XXIV microCAD International scientific conference, Section J: Automation 
and telecommunication, Miskolc, Hungary, pp 273-276, 18-20. March 2010. 

47. A. Kostić-Ljubisavljević, A. Samčović, V. Aćimović-Raspopović: „Technological aspects of 
FiWi for broadband multimedia services“, XLV International scientific conference on 
information, communication and energy systems and technologies ICEST 2010, Vol. 1, 
Ohrid, Macedonia, pp 39-42, 23-26. June 2010. 

48. K. Todorović, N. Burić, A. Samčović, N. Vasović: „Coherence resonance in chains of noisy 
excitable neurons coupled by interactions with delay“, 10th Symposium on Neural network 
applications in electrical engineering NEUREL 2010, Belgrade, Serbia, pp 159-162, 23-25. 
September 2010. 
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Монографија националног значаја (M42) 
 
49. A. Самчовић: „Подопсежно кодовање слика”, Библиотека Academia, Задужбина 

Андрејевић, Београд, 119 страница, 2000. 
 
 
Радови објављени у часописима националног значаја (M50) 
 
50. D. Milovanović, A. Samčović, Z. Bojković: „A comparative study on some subband transforms 

for still image compression”, Journal on Communications, Vol. XLV, pp 23-24, May-June 
1994.  

51. A. Samčović, D. Kostić, Z. Bojković: „One practical solution of an antenna interface”, 
Modelling, Measurement and Control, A, AMSE Press, Vol. 59, No. 4, pp 1-7, 1995. 

52. A. Samčović, Z. Bojković, B. Reljin: „Поређење неких алгоритама брзе Фуријеове 
трансформације реалних секвенци за дигиталну обраде слике”, Техника, сепарат 
Електротехника, година L, број 4, стр. 1-4, 1995. 

53. D. Milovanović, Z. Bojković, A. Samčović, B. Reljin: „Upper bound on redundancy reduction 
in predictive-entropy subband image coding”, Journal of Image and Graphics, Vol. 2, No. 4, pp 
239-249, Beijing, China, April 1997. 

54. З. Бојковић, А. Самчовић: „Правци развоја мултимедијалних комуникација и неке 
примене у саобраћају”, Техника, сепарат Саобраћај, година LVIII, број 6, стр. 11-19, 
2003.   

55. Z. Bojković, J. Turan, A. Samčović, L. Ovsenik: „Coding, streaming and watermarking – some 
principles in multimedia signal processing”, Acta Electrotechnica et Informatica, Vol. 4, No. 3, 
pp 13-20, Košice, Slovak Republic, 2004. 

56. З. Бојковић, А. Самчовић: „Параметри за управљање квалитетом сервиса у 
мултимедијалним комуникационим системима”, Техника, Симпозијум о саобраћају, II 
секција: Нове технологије и услуге у саобраћају, година LIX, број 3, стр. 61-68, 2004. 

57. J. Turan, Z. Bojković, P. Filo, L. Ovsenik, A. Samčović: „Software tool for trace transform 
image processing”, оригинални научни рад, Техника, сепарат Електротехника, година 
LX, број 3, стр. 1-8, 2005.  

58. А. Костић-Љубисављевић, А. Самчовић: „Сервиси IPTV преко бежичних мрежа”, 
Инфо М, часопис за информационе технологије и мултимедијалне системе, година 8, 
свеска 33, стр. 33-38, Београд, 2010. ISSN: 1451-4397 
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Радови у зборницима скупова националног значаја (M60) 
 
59. А. Самчовић, Д. Миловановић, Б. Рељин: „Имплементација једног 2-D FHT алгоритма за 

реалну слику”, XXXV југословенска конференција ЕТАН, Охрид, свеска III-IV, стр. 119-
126, 3-7. јуни 1991. 

60. З. Бојковић, А. Самчовић, Д. Миловановић: „Одређивање горње границе односа сигнал-
шум код подопсежног кодовања слика Гаусовог типа”, XXXVII конференција ЕТАН, 
Београд, свеска IV-T, стр. 45-50, 20-23. септембар 1993. 

61. Д. Миловановић, З. Бојковић, А. Самчовић: „Неки резултати симулације подопсежног 
кодовања видео сигнала”, Телекомуникациони форум ТЕЛФОР'93, I симпозијум, Београд, 
стр. 497-502, 24-26. новембар 1993. 

62. З. Бојковић, Д. Миловановић, А. Самчовић: „Асимптотске перформансе хијерархијског 
подопсежног кодовања слике”, XXXVIII конференција ЕТРАН, Ниш, свеска II, стр. 33-
34, 7-9. јуни 1994. 

63. А. Самчовић, З. Бојковић, Д. Марковић, Д. Миловановић: „Мултимедијалне 
комуникације са становишта корисника”, YU INFO '95, Симпозијум о рачунарским 
наукама и информатици, Брезовица, књига 2, стр. 431-435, 4-7. април 1995. 

64. А. Самчовић, Д. Костић, З. Бојковић: „Дигитални систем за управљање антенским 
позиционером”, YU INFO '95, Симпозијум о рачунарским наукама и информатици, 
Брезовица, књига 2, стр. 94-99, 4-7. април 1995. 

65. Д. Миловановић, З. Бојковић, А. Самчовић, Ж. Томић: „Напредне технике компресије 
видео сигнала у дигиталним мултимедијалним системима”, YU INFO '95, Симпозијум о 
рачунарским наукама и информатици, Брезовица, књига 2, стр. 393-397, 4-7. април 1995. 

66. З. Бојковић, А. Самчовић, И. Рељин: „Подопсежно кодовање за компресију слика у ATM 
мрежама”, XXXIX конференција ЕТРАН, Златибор, свеска I, стр. 238-241, 6-9. јуни 1995.  

67. Д. Миловановић, З. Бојковић, А. Самчовић: „Имплементација алгоритма компресије 
дигиталног видео сигнала у мултимедијалним информационим системима”, 
ИНФОФЕСТ'95, Будва, септембар 1995. 

68. А. Самчовић, З. Бојковић: „Примена сепарабилног подопсежног филтрирања код 
компресије мирне слике”, III Телекомуникациони форум ТЕЛФОР'95, Београд, стр. 713-
716, 5-7. децембар 1995. 

69. А. Самчовић, З. Бојковић: „Неке могућности примене обраде слике у друмском 
саобраћају и транспорту”, XL конференција ЕТРАН, Будва, свеска I, стр. 319-322, 4-7. 
јуни 1996.  

70. А. Самчовић, З. Бојковић: „О стандардима за видео кодовање у мултимедијалним 
системима при веома ниским битским брзинама”, IV Телекомуникациони форум 
ТЕЛФОР'96, Београд, стр. 551-554, 26-28. новембар 1996. 
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71. А. Самчовић, З. Бојковић, Ж. Медин: „Неки аспекти увођења мултимедијалних видео 
сервиса”, II научно-стручни скуп „Информационе технологије, садашњост и 
будућност”, стр. 127-130, Жабљак, 8-16. март 1997. 

72. А. Самчовић, З. Бојковић: „Неки резултати предиктивног подопсежног кодовања 
слике”, XLI конференција ЕТРАН, Златибор, свеска I, стр. 272-275, 3-6. јуни 1997. 

73. А. Самчовић, З. Бојковић: „Увођење подопсежног кодовања у телекомуникационе 
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6. ПРОЈЕКТИ      
 
Пројекти пре избора у звање ванредног професора 
 
6.1 Развој широкопојасних бежичних дистрибуционих система, наручилац Министарство 

за науку и заштиту животне средине Републике Србије, 2002-2004. 
6.2 Унапређење постојеће и могућност изградње алтернативне оптичке мреже као основе 

националне информационе инфраструктуре, наручилац Министарство за науку и 
заштиту животне средине Републике Србије, 2002-2004. 

6.3 Развој софтверске и хардверске подршке за потребе телекомуникационих приступних 
мрежа, наручилац Министарство за науку и технологију Републике Србије, 2005-2008. 

6.4 Прогнозирање, планирање и тарифирање у телекомуникационим мрежама, наручилац 
Министарство за науку и технологију Републике Србије, 2005-2008. 

6.5 Оптичке мреже наредне генерације - истраживање могућности унапређења 
транспортне мреже Србије, наручилац Министарство за науку и технолошки развој 
Републике Србије, 2008-2010. 

6.6 Уни-Адрион, виртуелни универзитет јадранско-јонског базена, 2003.  
6.7 Обрада мултимедијалних сигнала, билатерални пројекат са Факултетом за 

електротехнику и информатику у Кошицама (Словачка, 2004-2005); 
6.8 Примене воденог жига у телемедицини, билатерални пројекат са Електротехничким 

факултетом у Љубљани (Словенија, 2005-2006); 
 6.9 Обрада сигнала код интерактивних мултимедијалних система, руководилац 

билатералног пројекта са Електротехничким факултетом у Љубљани (Словенија, 2008-
2009). 

 
Пројекти после избора у звање ванредног професора 
 
6.10 Развој електронских уређаја посебне намене на бази нових технологија кристалних 

јединки, наручилац Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 
2011- 

6.11 Развој нових метода и алата за унапређење перформанси, мрежне и економске 
ефикасности телекомуникационих мрежа наредне генерације, наручилац 
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 2011- 

6.12 Интегрисање биометрије и форензике у дигиталном добу - европска СОST акција 
(2012-2016); 

6.13 Де-идентификација за заштиту приватности у мултимедијалним садржајима - 
европска СОST акција (2013-).  
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7. ПРИКАЗ И ОЦЕНА НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА      
 
 Оцена и научни допринос радова у периоду до избора у звање ванредног  професора 
су дати у реферату за избор кандидата од 21.04.2011. године. У досадашњем раду кандидат је 
показао систематичност, темељност и посвећеност. 
 Научно-стручни радови др Андреје Самчовића спадају у ужу научну област 
Информационо-комуникационе технологије, за коју се и бира. Радови кандидата се могу 
сврстати у следеће тематске области, при чему некада није могућа чврста подела:  

• Мултимедијалне технологије и сервиси; 
• Кодовање и компресија мултимедијалних сигнала; 
• Мултимедијална технологија код електронског учења; 
• Безбедност мултимедијалних информација, као и 
• Анализа мултимедијалних друштвених мрежа. 

 Анализа радова након избора у звање ванредног професора спроведена је груписањем 
радова у поменуте тематске области. Најпре следи приказ одабраних радова из области 
Мултимедијалних технологија и сервиса. 
 У поглављу у међународној монографији [97] описан је ланац дигиталног биоскопа, 
као новог мултимедијалног сервиса. Анализирани су захтеви за архивирањем видео 
садржаја, узимајући у обзир прелаз од физичког ка електронском медију. Дат је преглед 
спецификација везаних за дигитални биоскоп. Истражено је тренутно стање у области, са 
нагласком на део за компресију у оквиру система дигиталног биоскопа. Како би систем био 
економичан, примењене су различите технике за кодовање и компресију у сврху архивирања 
и преноса. Размотрен је и процес стандардизације приликом архивирања садржаја.  
 Поглавље у међународној монографији [98], као и рад [117], узимају у обзир 
чињеницу да су мобилни уређаји преплавили тржиште и да су постали незаобилазни елемент 
у бројним мултимедијалним апликацијама. Међутим, свакодневно коришћење уређаја не 
значи увек и њихово оптимално коришћење. У овом поглављу су описане истраживачке 
технологије које процењују коришћење интерфејса за мобилне уређаје. Развијена је 
одговарајућа скала, како би се тестирало коришћење таблет технологије. Добијени резултати 
могу да укажу истраживачима како да побољшају коришћење интерфејса мобилних уређаја 
осетљивих на додир.   
 Радови [119, 122, 130] описују интерактивни мултимедијални систем заснован на 
савременој технологији озбиљних игара. При томе је систем тестиран у процесу дуготрајне 
рехабилитације корисника који имају проблеме са моторним активностима. Наведени радови 
су проистекли као резултат сарадње са Универзитетом у Палма де Мајорци. Наиме, показано 
је да озбиљне игре помажу приликом мотивације корисника у процесу рехабилитације. 
Интерактивни мултимедијални систем који користи озбиљне игре помаже пацијентима да 
побољшају своје моторне способности, што је основни допринос ових радова. 
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 У радовима [124, 129, 134, 138] су обрађени стандарди за дигитални видео 
броудкастинг (радио-дифузију) и то DVB-T и DVB-H. Нагласак је на другој генерацији 
стандарда и на примени код дигиталне телевизије у земљама региона. Описани су принцип 
рада, главне карактеристике, подручја примене, начини кодовања сигнала, предности и 
недостаци савремене технологије. Дати су и услови за пријем дигиталног сигнала, 
компатибилност са другим стандардима и захтеви у погледу система. Дискутован је и процес 
увођења дигиталне телевизије у региону. Објашњене су основне технолошке 
карактеристике процеса хендовера код дигиталног видео стандарда за ручне уређаје DVB-
H. Наведен је поступак меког хендовера, као и фазе које морају том приликом да буду 
спроведене. Посебно су размотрени хендовери предложени од стране DVB пројекта, као и 
хендовер у конвергентним мрежама, имајући у виду њихов значај и могућност 
интегрисања DVB-H сервиса у постојећим мобилним мрежама. 
 Из области Кодовања и компресије мултимедијалних сигнала кандидат је публиковао 
неколико самосталних радова у међународним часописима [99, 100, 101, 102]. У својим 
истраживањима развио је аналитички модел за временску и просторну предиктивну обраду 
сигнала код видео компресије са компензацијом покрета. Изведен је израз за добитак 
кодовања, узимајући у обзир алокацију бита и Лагранжов метод мултипликације. Предложен 
је оптимални распоред три различита типа фрејмова (I, P и B), на основу карактеристика 
улазног видео сигнала. Нови модел у затвореној форми је дат код компензације покрета са 
мултихипотезама заснованим на блоковима. Наставак истраживања на пољу кодовања видео 
сигнала је приказан у раду [100]. Предикција са мултихипотезама је проширена на линеарну 
суперпозицију неколико сигнала, што доводи до повећане ефикасности кодовања. Изведени 
су изрази за варијансу грешке предикције, а спроведена је и њихова минимизација како би се 
добила оптимална алокација бита. Добици кодовања су израчунати код структуре са 
мултихипотезама и упоређени су са традиционалним предиктивним структурама. Функције 
оштећења информације су добијене у затвореној форми. Спроведени експерименти су 
показали да више мултихипотеза доводи до мањег оштећења сигнала, а тиме и до 
ефикаснијег видео кодовања.    
 Истраживања у погледу примене теорије оштећења информација код кодовања 
говорног сигнала и сигнала слике су објављена у међународним часописима, у радовима 
[101, 102]. Спроведена је детаљна анализа горњих граница код предиктивног ентропијског 
кодовања дигиталног говорног сигнала. Компресија говора без губитака је коришћена како 
би се измерила количина информација. Битски проток узима у обзир посматрани шум, као и 
информацију коју носи хипотетички сигнал без шума. Ентропијски модел извора сигнала је 
дефинисан како би се проценила горња граница односа сигнал-шум код ентропијског 
кодовања дигиталног говорног сигнала. Добитак кодовања је срачунат код система са 
неадаптивним квантизером за бели и корелисани шум. Осим код говора, предложени модел 
је тестиран и код сигнала подводних слика, које су снимљене приликом боравка канидата на 
Хериот-Ват универзитету у Единбургу (Шкотска). Код сигнала слике претпостављена је 
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Лапласова функција густине вероватноће сигнала на улазу у квантизер. Као критеријум 
оштећења узета је средња квадратна грешка, а ограничавајући фактор је био шум 
квантовања. 
 У радовима [109, 126, 133]  су описани савремени тродимензионални (3Д) видео 
формати, дата је њихова структура и упоређени су у погледу различитих карактеристика. 
Показано је како избор видео формата зависи од типа изабраних камера и, са друге стране, 
су приказане технике за кодовање 3Д видео сигнала неопходне за пренос и меморисање. 
Представљени су начини снимања и кодовања садржаја 3Д сцене. Анализирани су видео 
формати почев од стереоскопског, преко формата типа „видео плус дубина“, па до 
савремених видео формата са више погледа. С тим у вези, предложени су неки 
критеријуми за поређење расположивих видео формата за 3Д телевизију.  
   Мултимедијална технологија код електронског учења је истраживана у неколико 
радова кандидата последњих година [106, 107, 113, 118, 127, 143]. Размотрени су сервиси 
електронског учења који треба да буду прилагођени променама у информационим и 
комуникационим технологијама, као и у свету образовања. Обрађени су појмови Т-учења 
(учења помоћу телевизије), М-учења (мобилног учења), У-учења (универзалног учења), 
одговарајући стандарди, као и евалуација њихових перформанси. У радовима [118, 143] је 
приказана примена мобилних мултимедијалних технологија код електронског учења. 
Показано је да студенти показују боље резултате коришћењем таблет технологије у односу 
на традиционалне методе. Наиме, таблет технологија комбинује рачунарску снагу са 
преносивошћу. Осим тога, показано је како још доста тога треба урадити на пољу примене 
мултимедијалне технологије како би електронско учење било ефикасније. 
 Безбедност мултимедијалних информација је веома актуелна тематска област, и то је 
руководило кандидата да развије предмет Безбедност информација на мастер студијама. С 
тим у вези, објавио је неколико научно-стручних радова који третирају ову област. Најпре 
треба споменути радове који се односе на савремену клауд технологију. У радовима [128, 
136, 137, 140] дат је приказ могућих имплементација безбедносних функција, као и 
могућности коришћења клауд инфраструктуре у циљу реализације безбедности 
информација. Представљени су нови ризици које са собом носи овај сервис. Дат је предлог 
за будућа истраживања у смеру детаљне и свеобухватније процене предности и ризика 
безбедносних сервиса заснованих на клауду. Разматране су претње и изазови у вези 
обезбеђивања инфраструктуре на нивоима мреже, хоста и апликације, као и у контексту 
модела испоруке клауд сервиса (софтвер-као-сервис, платформа-као-сервис и 
инфраструктура-као-сервис). У случају приватних облака, разматрања о безбедности 
инфраструктуре су ограничена на оне слојеве инфраструктуре који се налазе ван домашаја 
контроле корисника и представљају одговорност сервис провајдера (тј. одговорност за 
безбедност инфраструктуре се преноси на клауд сервис провајдера, на основу модела 
испоруке клауд сервиса).  
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 Убрзани развој информационих и комуникационих технологија, пре свега 
рачунарских мрежа и интернета, омогућио је једноставни приступ, размену и 
дистрибуцију мултимедијалних садржаја (аудио, слике, видео итд.). Осим вишеструких 
предности, нови вид комуникације омогућио је, нажалост, и злоупотребу коришћених 
података у виду неовлашћеног приступа, нелегалног копирања и дистрибуције 
расположивих података. Појавило се масовно кршење ауторских права без могућности 
адекватне заштите. С тим у вези, заштита мултимедијалних садржаја је у домену 
интересовања кандидата. Једно од предложених решења је техника дигиталног воденог 
жига. Концепт воденог жига се састоји у скривању перцептуално видљивих информација 
у облику воденог жига у оквиру оригиналног дигиталног сигнала. Радови [104, 120, 123, 
132, 135, 141] разматрају настајање, развој, поделу и неке методе уписа и детекције 
воденог жига у мултимедијалне садржаје. Приказана су пожељна својства која водени жиг 
треба да има, поступци које алгоритми примењују при утискивању жига, а дати су и 
одговарајући резултати симулације. Акценат је дат на заштити интелектуалног 
власништва над мултимедијалним материјалима. Наведене су могуће поделе техника 
дигиталног вотермаркинга. Примењена је дискретна wavelet трансформација у 
реализацији робусног алгоритма воденог жига. Објашњен је поступак детекције воденог 
жига, при чему је алгоритам верификован на тест-сликама са нагласком на робусност. 
Радови кандидата на овом пољу су цитирани више пута и изазвали су интересовање 
истраживача широм света.  
 Природан наставак истраживања др Андреје Самчовића јесте ка пољу 
мултимедијалне форензике, савремене научно-стручне дисциплине. Посебно треба истаћи 
да је канидат укључен и на европском пројекту који разматра питања везана за форензику. 
Захваљујући великом капацитету, широкој заступљености интернета и доступним 
дигиталним фото-апаратима, камерама и рачунарима, дигитална мултимедија данас 
представља једно од основних средстава комуникација. Поред бројних предности, широка 
примена мултимедијалних садржаја је довела до проблема који се односе на њихову 
аутентичност и безбедност. Поступци пасивне форензике, који се примењују у одсуству 
посебног хардвера, се предлажу у радовима [142, 144, 145, 147] у сврху аутентификације. 
Основна идеја је да манипулација над дигиталним медијем може да не остави визуелне 
трагове, али мења статистику садржаја. Без претходног познавања садржаја, такве 
промене могу да се уоче и да буду узете као доказ за кривотворење. Велики број нових 
публикација из области мултимедијалне форензике захтева размишљање о дефинисању 
појмова у новом истраживачком подручју, као и релације са већ постојећим 
дисциплинама. У наведеним радовима је представљена структура форензичких 
дисциплина. Мултимедијална форензика и рачунарска форензика спадају у ширу област 
дигиталне форензике, али се разликују по моделу корисника који дефинише поглед на 
реалност форензичког истражитеља. Због ограничења мултимедијалних сензорских 
података, строга поузданост доказа која се захтева код рачунарске форензике није могућа 
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код мултимедијалне форензике. У раду [144] су наведени конкретни примери који 
поткрепљују наведене ставове.   
 Последња по навођењу, не и по значају, јесте актуелна област Анализе 
мултимедијалних друштвених мрежа, имајући у виду њихову данашњу свеприсутност. 
Допринос кандидата на овом пољу је недавно прихваћен за објављивање у водећем 
међународном часопису из категорије М21, Computers in Human Behavior [103]. Наиме, у 
овом раду су разматране разлике у коришћењу друштвене мреже Фејсбук код различитих 
генерација студената. Друштвене мреже имају своје предности и недостатке. Предности се 
огледају у забави коју пружају корисницима, као и у могућности одржавања комуникације 
са великим бројем корисника без обзира на физичку удаљеност. Недостаци су ризици 
којима се корисник излаже приликом коришћења друштвених мрежа. Један од главних 
проблема информационог друштва је проблем безбедности информација које корисници 
остављају на сајтовима друштвених мрежа. У овом, као и у радовима [111, 116, 148]  
показано је како не постоји сагласност у постављању приватних информација на мрежу, 
имајући у виду проблеме везане за њихову безбедност. Може се закључити да се повећава 
време које студенти проводе онлајн, као и број виртуелних пријатеља ради размене 
информација. Ризици по безбедност информација на друштвеној мрежи Твитер, као и 
могући начини заштите приватности, су приказани у раду [139].  
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Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung, Indonesia, 2010.  
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71. R. Kaur, G.S. Kalra, M. Kansal: „A user friendly GUI based benchmark for image 
watermarking”, International Conference on Computing Sciences ICCS, pp 70-76, 14-
15. September 2012. 

72. D. Khairurrazi Budiarsyah: „Pengjian beberapa teknik proteksi watermark terhadap 
penyerangan”, Makalah IF3058 Kriptografi – Sem. II Tahun, Bandung, Indonesia, 
2012/2013.  

73. H. Šalković: „Primjena digitalnog vodenog žiga u zaštiti vlasništva slika u digitalnom 
zapisu”, diplomski rad, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu, 
2013. 

74. S. Laha: „An efficient colour digital watermarking scheme based on SVD and PSO 
using multiple scaling factors”, Master thesis, Faculty of Electronics and 
Telecommunication Engineering, Jadavpur University, Kolkata, India, May 2013. 

75. R. Rewani, M. Kumar, A.K. Singh Pundir: „Digital image watermarking: a survey”, 
International Journal of Engineering Research and Applications, Vol. 3, No. 4, pp 
1750-1753, July-August 2013. 

76. A. Umaamaheshvari, K. Thanushkodi: „A robust digital watermarking technique based 
on feature and transform method”, Scientific Research and Essays, Vol. 8, No. 32, pp 
1584-1593, August 2013. 

77. S. Al-Mansoori, A. Kunhu: „Multi-watermarking scheme for copyright protection and 
content authentication of DubaiSat-1 satellite imagery”, Proc. SPIE 8871, Satellite 
Data Compression, Communications and Processing IX, 24. September 2013.  

78. M. Kumar, R. Rewani: „Digital image watermarking using fractional Fourier transform 
via image compression”, IEEE International Conference on Computational Intelligence 
and Computing Research ICCIC 2013, Enathi, Tamilnadu, India, pp 1-4, 26-28. 
December 2013. 

79. G. Sahitya, A.R.L. Padmaja: „A robust digital watermarking algorithm using wavelet 
transform”, International Journal of Innovative Technology and Research, Vol. 2, No. 
1, pp 683-686, December 2013 – January 2014. 

80. M. Sarya: „Robust biometric watermarking for copyright protection of digital image 
data”, PhD thesis, Department of Computer Science and Engineering, Jaypee 
University of Information Technology, Waknaghat, Solan, India, February 2014. 

81. A. Chowdhury: „An efficient feature based digital watermarking scheme implemented 
using SVD and phase congruency”, Master thesis, Department of Electronics & 
Telecommunication Engineering, Jadavpur University, Kolkata, India, May 2014. 

82. V. Chaubey, K. Goyal, A. Garg: „Normalization cross correlation value of rotational 
attack on digital image watermarking algorithm by using SVD-DCT”, International 
Journal of Research in Engineering and Technology, Vol. 3, No. 8, pp 260-264, August 
2014. 
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83. A.M. Ali Alamari: „A comparative study of watermarking techniques in spatial and 
frequency domain”, Master thesis, University Tun Hussein Onn, Malaysia, August 
2014. 

84. D. Kannan, M. Gobi: „An extensive research on robust digital image watermarking 
techniques: a review”, International Journal of Signal and Imaging Systems 
Engineering, Vol. 8, No. 1, pp 89-104, 2015. 

85. S. Chauhan, S. Chaudhary: „Enhancement of digital image watermark security using 
DWT, DCT and SVD”, International Journal of Computer Trends and Technology, 
Vol. 23, No. 3, pp 140-144, May 2015. 

86. S. Chauhan, S. Chaudhary: „A robust invisible digital image watermarking using DWT, 
DCT and SVD”, International Journal of Computer Trends and Technology, Vol. 23, 
No. 3, pp 145-149, May 2015. 

87. R. Jain, M. Jain: „Digital image watermarking using 3-level DWT and FFT via image 
compression”, International Journal of Computer Applications, Vol. 124, No. 16, pp 
35-38, August 2015. 

88. R. Jain, M. Kumar, A.K. Jain, M. Jain: „Digital image watermarking using hybrid DWT-
FFT technique with different attacks”, 4th IEEE International Conference on 
Communication and Signal Processing ICCSP’15, Melmaruvathur, Tamilnadu, India, 
pp 672-675, 2-4. April 2015. 

89. J.P. Maheshwari, M. Kumar, G. Mathur, R.P. Yadav, R.K. Kakerda: „Robust digital 
image watermarking using DCT based pyramid transform via image compression”, 4th 
IEEE International Conference on Communication and Signal Processing ICCSP’15, 
Melmaruvathur, Tamilnadu, India, pp 1059-1063, 2-4. April 2015. 

Радови [4, 40, 45] су цитирани у докторској дисертацији 
90. З. Миличевић: „Нови приступ за побољшање перформанси видео кодовања 

применом мултимедијалног H.264/AVC стандарда”, докторска дисертација, 
Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду, 2011. 

Рад [91] је цитиран у зборнику радова 
91. Ј. Белић, Ж. Трповски: „Развој IP телевизије”, Зборник радова Факултета 

техничких наука, Нови Сад, стр. 2256-2259, 2009. 
Рад [93] је цитиран у магистарском раду 

92. J. Žužić Marinović: „Primena geografskog informacionog sistema u proceni i popisu 
imovine kao moguće inovacije u uslužnoj delatnosti”, magistarski rad, Fakultet za 
primenjene poslovne i društvene studije, Maribor, Slovenija, 2013. 

Рад [94] је цитиран у часопису Војнотехнички гласник: 
93. Р. Стефановић: „Примена мултимедијалних сервиса у широкопојасном окружењу 

за побољшање логистичких потреба војске”, Војнотехнички гласник, година LX, 
број 3, стр. 207-215, Београд, јул-септембар 2012. 
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Рад [96] је цитиран у мастер раду 
94. Л. Ашћерић: „Криптографски аспекти заштите оптичких телекомуникационих 

мрежа”, мастер рад, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011. 
Рад [6] је цитиран у 

95. O. Awodele, S.A. Adebanjo, S.O. Okolie, E.E. Onuiri: „Comparative study of 
performance evaluation models for cellular communications”, Proceedings of 
Informing science & IT education conference, Montreal, Canada, pp 301-316, 22-27. 
June 2012.  

96. Н. Којић: „Примена неуралних мрежа у решавању транспортних проблема”, 
докторска дисертација, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду, 
2012.  

Рад [124] је цитиран такође у часопису Војнотехнички гласник: 
97. М. Шуњеварић, М. Поповић, Б. Тодоровић: „Интеграција дигиталне радио-

дифузне мреже мобилне телевизије и ћелијске мреже треће генерације”, 
Војнотехнички гласник, година LXI, број 1, стр. 21-45, Београд, јануар-март 2013.  

98. М. Шуњеварић, Г. Ђукановић, Н. Госпић: „Адаптивно управљање прихватањем 
захтева у WCDMA мрежи”, Војнотехнички гласник, година LXI, број 3, стр. 72-
98, Београд, јул-септембар 2013.  

Рад [125] је цитиран у 
99. В. Јовановић, Б. Ђурђев, З. Срдић, У. Станков: „Географски информациони 

системи”, Универзитет Сингидунум и Универзитет у Новом Саду, 2012. 
100. В. Јовановић: „Тематски туризам”, скрипта, Универзитет Сингидунум, Београд, 

2013. 
101. Е. Миловановић, С. Бабарогић, З. Марјановић: „Интеграција Google Maps API-ja 

са различитим типовима SUBP-ова”, Инфо М, часопис за информационе 
технологије и мултимедијалне системе, Vol. 12, бр. 48, стр. 4-8, Београд, 2013. 

Радови [4, 126] су цитирани у докторској дисертацији 
102. А. Зековић: „Фрактална и мултифрактална карактеризација 3Д видео 

формата”, докторска дисертација, Електротехнички факултет, Универзитет у 
Београду, 2015.  

Рад [137] је цитиран у завршном раду 
103. G. Vujnović: „Networking as a service kao model računalstva u oblaku”, završni rad, 

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, 2015. 
  
 Потребно је посебно истаћи и да је Keith Price Bibliography рад [1] уврстила у 
есенцијалне радове из области техника подопсежног кодовања. 
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9. СТРУКОВНЕ АКТИВНОСТИ 
 
Др Андреја Самчовић је члан Програмског одбора Симпозијума о новим 

технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају (ПосТел), а обављао је и 
дужност секретара тог одбора Симпозијума, који се традиционално одржава већ 33 године 
на Саобраћајном факултету. Такође, члан је већ неколико година и Програмског одбора 
међународне конференције за теорију и примене рачунарске визије VISAPP. 

Рецензирао је радове за следеће међународне и националне часописе: 
• Recent Patents on Signal Processing; 
• Iranian Journal of Science and Technology; 
• Elektronika ir Elektrotechnika; 
• International Journal of Computer Engineering Research; 
• Computers in Human Behavior; 
• Wireless Personal Communications; 
• Carpathian Journal of Electronic and Computer Engineering; 
• Serbian Journal of Electrical Engineering; 
• Војнотехнички гласник; 
• Тelfor Journal; 
• YUJOR. 

 Кандидат је обављао и рецензије радова за међународне и националне конференције: 
World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics; International Conference on 
Computer Vision Theory and Applications – VISAPP (члан програмског одбора и рецензент); 
ELMAR; TЕЛФОР; ПосТел; као и за монографију издавача IGI Global. 

Председавао је секцијама на међународној WSEAS конференцији на Крфу, као и на 
конференцијама ТЕЛФОР. У периоду од 2008-2011. руководио је стручном праксом 
студената модула за Телекомуникациони саобраћај и мреже. Члан је (од 2011.) Комисије 
за стандарде и сродне документе за област Телекомуникационе технологије, при 
Институту за стандардизацију Србије. 
 Др Андреја Самчовић је био члан комисија за избор наставника и сарадника на 
Саобраћајном и Електротехничком факултету у Београду: 

• Мирјана Стојановић, ванредни професор, СФ (2012); 
• Бранка Микавица, сарадник у настави, СФ (2013); 
• Милан Бјелица, ванредни професор, ЕТФ (2014); 
• Ана Гавровска, асистент, ЕТФ (2014). 

 Члан је Савета Саобраћајног факултета од 2013. 
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10. ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР 
 

На основу прегледа и анализе научно-истраживачког рада, наставних и 
професионалних активности канидата, посебно издвајамо оне које указују на испуњеност 
услова за избор др Андреје Самчовића у звање редовног професора:  

 
• Кандидат је дипломирао, магистрирао и докторирао из уже научне области 

„Информационо-комуникационе технологије”; 
• Аутор је помоћног уџбеника „Географски информациони системи - одабрана 

поглавља” (2011), као и основног универзитетског уџбеника „Мултимедијалне 
комуникације” (2015),  из области за коју се бира; 

• Научно-стручни радови, објављени у научним часописима или зборницима радова 
са рецензијама, припадају ужој научној области за коју се кандидат бира. Објавио 
је укупно 148 научно-стручних радова, од чега 52 после избора у звање ванредног 
професора (01.06.2011) и то: 

o 2 поглавља у монографијама међународног значаја, при чему једно поглавље 
самостално; 

o 4 рада у научним часописима међународног значаја са SCI листе из категорије 
М23 као једини аутор, као и 1 рад у коауторству у врхунском међународном 
часопису М21 после избора у звање ванредног професора; 

o 20 радова у зборницима радова са међународних скупова објављених у 
целини; 

o 7 радова објављена у научним часописима националног значаја; 
o 18 радова публикована у зборницима радова са скупова националног значаја 

објављених у целини у меродавном изборном периоду. 
• Према расположивим подацима, радови кандидата су цитирани у 103 публикације 

(без ауто- и коауторских цитата) и то: у Keith Price библиографији, мастер тезама и 
докторским дисертацијама, енциклопедији, међународним и националним 
часописима, домаћим уџбеницима, као и зборницима радова са међународних и 
домаћих конференција, што сведочи о препознатљивости кандидата широм света у 
академским круговима; 

• Учествовао је у реализацији наставе и креирању наставних програма предмета на 
основним, мастер и докторским студијама; 

• Има позитивну оцену педагошког рада добијену у студентским анкетама; 
• Учесник је у 4 научна пројекта после избора у звање ванредног професора; 
• Кандидат је посебну пажњу посветио развоју наставно-научног подмлатка. Био је 

ментор у 50 дипломских радова на петогодишњим студијама, 14 завршних радова 
на основним академским студијама, као и у 10 мастер радова на мастер студијама; 
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• Био је члан комисије у 2 магистарске тезе на ЕТФ; 
• Учествовао је у 4 комисије за оцену кандидата и теме, као и у 5 комисија за оцену 

и одбрану докторских дисертација на ЕТФ и СФ; 
• Посебно је активан у међународној сарадњи: боравио је у академским посетама на 

бројним европским универзитетима, држао је предавања у две летње школе, 
одржао је комплетан мастер курс у оквиру европског CIMET програма на 
енглеском језику, успоставио је обострану академску сарадњу са универзитетима у 
Словачкој, Словенији и Шпанији, био је учесник у неколико билатералних и COST 
пројеката; 

• Кандидат је стални рецензент радова по позиву Симпозијума о новим 
технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају (ПОСТЕЛ). 
Рецензент је по позиву више угледних међународних и домаћих часописа; 

• Члан је програмских одбора симпозијума ПОСТЕЛ, као и међународне 
конференције за теорију и примене рачунарске визије VISAPP, које се одржавају 
сваке године. 
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11. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ  
 
 На основу увида у целокупни рад кандидата, Комисија је мишљења да др Андреја 
Самчовић, дипл. инг електротехнике, ванредни професор Саобраћајног факултета, испуњава 
све услове конкурса за избор у звање редовног професора, предвиђене Законом о високом 
образовању, критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, као и 
Статутом Саобраћајног факултета у Београду.  
 Комисија сматра да је др Андреја Самчовић током двадесетпетогодишњег рада на 
Саобраћајном факултету испољио изузетну посвећеност академском и научно-
истраживачком раду, унапређењу садржаја наставе, и кроз међународну сарадњу са 
европским универзитетима утицао на подизање угледа Саобраћајног факултета. Закључујемо 
да је посебно у периоду после избора у звање ванредног професора остварио запажене 
резултате у свим сегментима рада. 
 Комисија известилаца има част и задовољство да предложи Изборном већу 
Саобраћајног факултета да др Андреју Самчовића изабере у звање редовног професора за 
рад са пуним радним временом на неодређено време, за ужу научну област „Информационо-
комуникационе технологије”, као и да своју одлуку проследи  Већу научних области 
техничких наука и Сенату Универзитета у Београду на даље одлучивање. 
 
 
У Београду,      Комисија за припрему извештаја: 
 
26.01.2016. год. 
     

     др Миодраг Бакмаз, редовни професор  
   Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 

 
 
 

др Валентина Радојичић, редовни професор  
Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 

 
      

  
     др Ирини Рељин, редовни професор  

           Универзитет у Београду - Електротехнички факултет  


