
 
НАУЧНОМ ВЕЋУ 

ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНОГ ИНСТИТУТА ЗА ВЕШТАЧКУ 
ИНТЕЛИГЕНЦИЈУ СРБИЈЕ 

У НОВОМ САДУ  
 

Одлуком Научног већа Института за вештачку интелигенцију Србије у Новом Саду,  
донетом на седници одржаној 13.12.2022. године, одређенa je Kомисијa за избор др 
Аделе Љајић у звање НАУЧНИ САРАДНИК.  

Након проучавања изборног материјала, придржавајући се Правилника о стицању 
истраживачких и научних звања (Службени гласник РС, бр. 49/2019), Комисија поднoси 
следећи  
 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
за избор у звање: НАУЧНИ САРАДНИК 

за кандидата: др Адела Љајић 
 

 
I   БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
 
1. Име, име једног родитеља, презиме:  
 Адела, Бесим, Љајић 
2. Место и датум рођења:  
 Нови Пазар, Република Србија, 28.август 1982. године 
3. Научна област из које је стечено научно звање:  

 Електротехничко и рачунарско инжењерство (Рачунарство и информатика) 
4. Образовање: 

I. Дипломирани инжењер организационих наука – одсек за информационе 
системе  
Студијски програм: Информациони системи 
Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, 2007. године. 
 

II. Доктор наука - електротехника и рачунарство 
Студијски програм: Електротехника и рачунарство 
Теза: “Обрада негације у кратким неформалним текстовима у циљу 
побољшања класификације по сентименту“. 
Електронски факултет, Универзитет у Нишу, 2019. године. 

5. Познавање језика:  
▪ енглески – врло добро познавање (читање, писање и говор),  
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6. Курсеви: 
- Introduction to Atrificial Intelligence, Stanford University, стечена у децембру 

2011.г. 
- Maps and Geospatial Revolution, The Pennsylvnia State University, стечена у 

сepтембру 2013.г. 
- Machine Learning, Stanford University, стечена у јуну 2014.г. 
- The Data Scientist’s Toolbox, John Hopkins University, стечена у јануару 2015.г. 
- Introduction to TensorFlow for Artificial Intelligence, Machine Learning and Deep 

Learning, Coursera Course Certificates, стечена у јуну 2019.г. 
- Neural Networks and Deep Learning, Coursera Course Certificates, стечена у 

децембру 2020.г. 
- Improving Deep Neural Networks: Hyperparameter Tuning, Regularization and 

Optimization, Coursera Course Certificates, стечена у јануару 2021.г. 
- Structuring Machine Learning Projects, Coursera Course Certificates, стечена у 

јануару 2021 
- Building Transformer-Based Natural Language Processing Applications, NVIDIA 

DLI, стечена у марту 2022.г. 
- Fundamentals of Deep Learning, Applications, NVIDIA DLI, стечена у марту 

2022.г. 
 
7. Скраћена радна биографија: 

 Кандидаткиња др Адела Љајић је завршила основне студије на Факултету 
организационих наука (одсек за информационе системе) Универзитета у Београду у 
мају 2007. године са општим успехом 8.40 у току студија и оценом 10 на дипломском 
испиту. 

Школске 2007/2008. године др Адела Љајић уписала је мастер студије на истом  
факултету, на студијском програму Информациони системи и технологије а дана 
16.марта 2009. године завршила мастер академске студије другог степена са просечном 
оценом 10. 

Кандидаткиња је уписала докторске студије 2012. године на Електронском 
факултету универзитета у Нишу на студијском програму Електротехника и 
рачунарство. Све испите и самосталне истраживачке радове положила је са просечном 
оценом 10.00. Докторску тезу под називом „Обрада негације у кратком неформалним 
текстовима у циљу побољшања класификације сентимента“ одбранила је 04.10.2019. 
године са оценом 10. 

Од 2007. до 2010. године била је ангажована као сарадник у настави за предмете 
Базе података, Структуре података и алгоритми и Основи информатике на департману 
за Рачунарску технику на Државном универзитету у Новом Пазару.  

Од 2010. до 2019. радила је као асистент у настави на департману за Рачунарску 
технику на Државном универзитету у Новом Пазару на предметима: Структуре 
података и алгоритми, Базе података, Информатика, Пројектовање информационих 
система. Управљање мултимедијалним садржајима и Рачунари у настави.  

Од 2021. године је ангажована као стручни сарадник на Истраживачко-развојном 
институту за вештачку интелигенцију Србије. 
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II ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА 

Научни и стручни резултати кандидата др Аделе Љајић приказани су за период до 
момента покретања избора у научно звање 13.12.2022. године, ради првог избора у 
звање научног сарадника. У том периоду, кандидат је публиковао 2 рада у часописима 
са SCI листе (1 рад категорије M21a 1 рад категорије М23), 1 рад категорије М24, 1 рад 
категорије М52, 7 радова категорије М63, 1 рад категорије М64 и 15 радова саопштених 
на скуповима категорије М33 и 2 рада категорије М34. (радови су дискутовани у делу 
извештаја „ Квалитет научних резултата“).  

1. Публиковани радови у међународним часописима изузетне вредности – М21a 

1.1. Adela Ljajić, Nikola Prodanović, Darija Medvecki, Bojana Bašaragin, Jelena 
Mitrović.  (2022), „Uncovering the Reasons behind COVID-19 Vaccine Hesitancy in 
Serbia: Sentiment-Based Topic Modeling“, Journal of Medical Internet Research, 
Vol 24, Issue 11, November 2022, DOI: 10.2196/42261 (Medical Informatics; 
IF=7.076, Кобсон) https://www.jmir.org/2022/11/e42261  

2. Публиковани радови у међународним часописима - М23 

2.1. Adela Ljajić, Ulfeta Marovac. (2019). „Improving Sentiment Analysis for Twitter 
Data by Handling Negation Rules in the Serbian Language“, Computer Science and 
Information Systems, Volume 16, Issue 1, pp. 289-311. 
https://doi.org/10.2298/CSIS180122013L. (Computer Science, Information Systems; 
IF=1.170; Кобсон) http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=1820-
02141800013L#.Y0QuNXZBw7c   

3. Публиковани радови у националним часописима међународног значаја- М24 

3.1. Adela Ljajić, Ulfeta Marovac, Stanković Milena. (2018) „Comparison of the 
Influence of Different Normalization Methods on Tweet Sentiment Analysis in the 
Serbian language”, Facta Universitatis, Series: Mathematics and Informatics, 
Volume 33, Issue 5, pp. 683-696.  
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUMathInf/article/view/4527/pdf   

4. Публиковани радови у истакнутим националним часописима - M52 

4.1. Ulfeta Marovac, Aldina Avdic, Adela Ljajić. (2021) Creating a Stop Word 
Dictionary in Serbian, SCIENTIFIC PUBLICATIONS OF THE STATE 
UNIVERSITY OF NOVI PAZAR SER. A: APPL. MATH. INFORM. AND MECH. 
vol. 13, 1, 2021, 17-25. http://www.dunp.np.ac.rs/wp-
content/uploads/2021/casopisa/vol13-1/SP-SUNP-13-1-2021-3.pdf  

5. Саопштења са међународних скупова штампана у целини - M33 

5.1. Adela Ljajić, Nikola Prodanović, Darija Medvecki, Bojana Bašaragin, Jelena 
Mitrović.  (2022), „Topic Modeling Technique on Covid19 Tweets in Serbian“. 
ICIST 2022 - 12th International Conference on Information Society and Technology, 
Kopaonik, Serbia.  ISBN 978-86-85525-24-7,  
https://www.eventiotic.com/eventiotic/library/paper/697  
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5.2. Nikola Prodanović, Adela Ljajić, Darija Medvecki, Jelena Mitrović, Dubravko 
Ćulibrk. (2022), „Deep learning analysis of tweets regarding Covid19 Vaccination in 
the Serbian language”. ICIST 2022 - 12th International Conference on Information 
Society and Technology, Kopaonik, Serbia. ISBN 978-86-85525-24-7 
http://www.eventiotic.com/eventiotic/library/paper/686  

5.3. Adela Ljajić, Milena Stanković, Ulfeta Marovac (2018), „Detection of Negation in 
the Serbian language“, Proceedings of the 8th International Conference on Web 
Intelligence, Mining and Semantics, WIMS’18, Novi Sad, Serbia, June 25-27 2018, 
ACM, ISBN 978-1-4503-5489-9/18/06, DOI: 10.1145/3227609.3227660 
https://dl.acm.org/doi/10.1145/3227609.3227660 

5.4. Ulfeta Marovac, Adela Ljajić, Aldina Avdić, Anida Fazlagć (2019), „Automation of 
psychological testing of stressful situations in the Serbian language”, 9th 
International Conference on Information Society and Techology, pp. 102-106, 
Kopaonik, Serbia. ISBN 978-86-85525-24-7 
http://www.eventiotic.com/eventiotic/files/Papers/URL/64487798-6f49-442a-8f3d-
aecb890dbb0b.pdf  

5.5. Adela Ljajić, Ulfeta Marovac, Aldina Avdić (2017), „Processing of Negation in 
Sentiment Analysis for the Serbian Language“, Proceedings of 4th International 
Conference on Electrical, Electronics and Computing Engineering, IcETRAN 2017, 
Kladovo, Serbia, June 05-08, ISBN978-86-7466-692-0, pp. RTI2.6.1-
5.https://www.etran.rs/common/pages/proceedings/IcETRAN2017/RTI/IcETRAN20
17_paper_RTI2_6.pdf 

5.6. Adela Ljajić, Ulfeta Marovac, Aldina Avdić (2017), „Sentiment Analysis of Twitter 
for the Serbian Language”, 7th International Conference on Information Society and 
Technology ICIST 2017, pp 86-89. 
http://www.eventiotic.com/eventiotic/api/downloadResource?type=paper&id=279&u
rl=1bb53522-59a7-4190-a32c-f5996b9dddc5.pdf 

5.7. Adela Crnišanin, Ertan Lajić, Petar Spalević, Branko Arsić, Darko Vučković (2015), 
„Sentiment analysis of textual comments in field of sport “, Proceedings of the 
Twenty-fourth International Electrotechnical and Computer Science Conference 
ERK, pp. 35 - 38, issn: 1581-4572, Slovenija, 21. - 23. Sep, 2015. 
https://www.researchgate.net/publication/283796655_Sentiment_analysis_of_textual
_comments_in_field_of_sport  

5.8. Arsić Branko, Spalević Petar, Bojić Ljubiša, Crnišanin Adela (2015), „Social 
Networks in Logistics System Decision-Making“, Proceedings of the 2nd Logistics 
International Conference LOGIC 2015, University of Belgrade, Faculty of Transport 
and Traffic Engineering, pp. 166 - 171, issn: 978-86-7395-339-7, Srbija. 
https://logic.sf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/LOGIC_2015_ID_28.pdf  

5.9. Ejub Kajan, Aldina Avdic, Ulfeta Marovac, Adela Ljajić, Goran Šimić, Jelena 
Stanković (2015), „Enhancing Local Economic Development Using Collective 
Intelligence”, Proceedings of 23th TELFOR, pp. 882-885, Beograd (Srbija), DOI: 
10.1109/TELFOR.2015.7377606,  http://ieeexplore.ieee.org/document/7377606 
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5.10. Avdić Dzenan, Avdic Aldina, Spalević Žaklina, Ulfeta Marovac, Crnisanin Adela 
(2014), „M-Government Application Intended to Search Documents Written in 
Serbian Language”.  SINTEZA 2014 Impact of Internet on Business activities in 
Serbia and Worldwide, pp. 902-906, DOI: 10.15308/SInteZa-2014-902-906. 
https://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/10084-m-government-application-
intended-to-search-documents-written-in-serbian-language  

5.11. Petar Spalević, Adela Crnišanin (2014), „Predicting snowfall in Internet GIS for 
vehicle management system”, Paper Proceedings of International Congress Motor 
Vehicles & Motors 2014, ISBN 978-86-6335-010-6, pp. 534 – 538. 
http://congressmvm.fink.rs/MVM2014.pdf  

5.12. Ulfeta Marovac, Crnišanin Adela, Pljasković Aldina, Kajan Ejub. (2013), 
„Similarity Search in Text Data for Serbian Language”, Proceedings of ICEST 
(2013), pp. 607 - 611, ISBN: 978-9989-786-90-7, http://rcvt.tu-
sofia.bg/ICEST2013_2_38.pdf  

5.13. Crnišanin Adela, Pljasković Aldina, Ulfeta Marovac, Kajan Ejub (2013), „One 
Solution of Searching Text Documents in Serbian Language”, Proceedings of ICIST, 
pp. 28-33, ISBN: 978-86-85525-12-4. 
https://www.eventiotic.com/eventiotic/library/paper/520  

5.14. Crnišanin Adela, Rančić Dejan, Spalević Petar (2013), „Architecture of Integrated 
GIS and GPS for Vehicle Monitoring“, Proceedings of the 1st Logistics International 
Conference, Saobraćajni fakultet Beograd, vol., no., pp. 68 - 72, issn: 978-86-7395-
321-2, Srbija. https://logic.sf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/LOGIC_2013_ID_13.pdf  

5.15. Ulfeta Marovac, Crnišanin Adela, Lutovac Mirslav. (2010) „Using neural 
clustering for business improvement in companies “.  NEUREL-2010 – Proceedings 
(2010), art. no. 5644087, pp. 137-141. https://ieeexplore.ieee.org/document/5644087 

6. Саопштење са међународног скупа штампано у изводу – М34  

6.1. Ulfeta Marovac, Adela Ljajić, Kajan Ejub, Aldina Avdić. (2018), „Towards the 
Lexical Resources for Sentiment-Reach Informal Texts-The Serbian Language Case”, 
5th International Conference CONTEMPORARY PROBLEMS OF MATHEMATICS, 
MECHANICS AND INFORMATICS (CPMMI 2018), State University of Novi Pazar. 
http://www.matf.bg.ac.rs/files/ConferenceProgramCPMMI2018.pdf  

6.2. Ejub Kajan, Pljasković Aldina, Crnišanin Adela (2012), “Normalizacija tekstualnih 
dokumenata na srpskom jeziku u cilju efikasnijeg pretraživanja dokumenata u 
sistemima e-uprave“, ETRAN 2012, Drustvo za ETRAN, Beograd, pp. RT2.4-1 - 
RT2.4-4, issn: 978-86-80509-67-9,Srbija, 11.-14.Jun, 2012. 
http://etran.etf.rs/etran2012/Program_ETRAN_2012.pdf   

7. Радови саопштени на скуповима националног значаја штампани у целини - 
M63 

7.1. Aldina Avdić, Ulfeta Marovac, Adela Ljajić, Dzenan Avdić (2016),”Automatsko 
kreiranje tezaurusa na srpskom jeziku”, YUNFO 2016, Društvo za informacione 
sisteme i računarske mreže, pp 190-193, ISSN:978-86-85525-17-9, 
http://www.yuinfo.org/zbornici/2016/YUINFO2016.pdf  
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7.2. Ulfeta Marovac, Aldina Avdić, Adela Ljajić, Anida Fazlagć (2019), „PRIMENA 
CROWDSOURCING-A U DETEKCIJI PSIHOLOŠKIH PROBLEMA“, Book of 
proceedings, 5th International conference on Knowledge management and 
informatics, Kopaonik, 08.-09. January, 2019, pp. 390-398. 
http://kmi.vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2019/03/Zbornik-KMI-2019.pdf  

7.3. Aldina Avdić, Dženan Avdić, Ulfeta Marovac, Ejub Kajan, Adela Ljajić. (2017) 
„Koncept efikasnog parkiranja u pametnim gradovima,Member“, IEEE, 25th 
Telecommunications forum TELFOR 2017 Serbia, Belgrade, November 21-22, ISBN  
978-1-5386-3073-0/17©2017 IEEE2017.  
https://ieeexplore.ieee.org/document/8249434  

7.4. Crnišanin Adela, Spalević Petar, Rančić Dejan, Micalović Marko (2014), „Primena 
metode logistističke regresije za određvanje sličnosti tekstualnih podataka“, XIII 
međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH 2014, Elektrotehnički fakultet, 
Istočno Sarajevo, vol. 13, pp. 784 - 788, issn: 978-99955-763-3-2, udc: , doi: , 
Jahorina, Bosna i Hercegovina. https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2014/radovi/RSS-
4/RSS-4-3.pdf  

7.5. Crnišanin Adela, Spalević Petar, Rančić Dejan, Mićalović Marko (2013), „Razvoj i 
arhitektura Web GIS aplikacije“, Infoteh - 2013 - Jahorina, Elektrotehnički fakultet 
Banjaluka,  pp. 880 - 883, issn: ISBN 978-99955-763-1-8, Bosna i Hercegovina.  
https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2013/radovi/RSS-6/RSS-6-4.pdf  

7.6. Ulfeta Marovac, Pljasković Aldina, Crnišanin Adela, Kajan Ejub. (2012), “N-gram 
analiza tekstualnih dokumenata na srpskom jeziku”, Proceedings of 20. TELFOR 
(2012), pp. 1385-1388. http://2012.telfor.rs/files/Program%20TELFOR%202012.pdf 

7.7. Crnišanin Adela, Fetahović Irfan, Lutovac Miroslav, Miloradović Nataša (2008), 
“Razvoj SMS mobilnih servisa na univerzitetu u Novom Pazaru”, Proceedings of 16. 
TELFOR (2008), pp. 878-881.  http://2008.telfor.rs/files/radovi/09_39.pdf    

8. Радови саопштени на скуповима националног значаја штампани у изводу - 
M64 

8.1. Pljasković Aldina, Avdić Dženan, Ulfeta Marovac, Crnišanin Adela, Rančić Dejan,” 
Pretraživanje dokumenata na srpskom jeziku za potrebe M-uprave”, Proceedings of 
57th ETRAN Conference, Zlatibor, Serbia, June 3-6, pp. RT4.6.1-5, ISBN  978-86-
80509-68-6, (2013).   
http://etran.etf.rs/etran2013/fajlovi/Program_ETRAN_2013.pdf  

 

9. Одбрањена докторска дисертација - M70 

9.1. Адела Љајић (2019), Обрада негације у кратким неформалним текстовима 
у циљу побољшања класификације по сентименту, докторска теза 
одбрањена 04.10. 2019, Универзитет у Нишу.  
https://www.elfak.ni.ac.rs/downloads/informacije/studenti/doktorske-
magistarske/doktorske-disertacije/2019-dd-adela-ljajic.pdf  
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Ментор: Проф. др Сузана Стојковић, ванредни професор, Универзитет у Нишу, 
Електронски факултет. Чланови комисије: Проф. др Милена Станковић, 
редовни професор, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Проф. др 
Леонид Стоименов, редовни професор, Универзитет у Нишу, Електронски 
факултет, Проф. др Драган Јанковић, редовни професор, Универзитет у Нишу, 
Електронски факултет, Проф. др Ејуб Кајан, ванредни професор, Државни 
универзитет у Новом Пазару.     

 
III КВАЛИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 
1. ПОКАЗАТЕЉИ УСПЕХА У НАУЧНОМ РАДУ 
 
1.1 Награде и признања за научни рад 

Нема 

1.2 Уводна предавања на конференцијама и друга предавања по позиву 
Нема 

1.3 Чланства у одборима међународних научних конференција и одборима 
научних друштава 

• Друштво за језичке ресурсе и технологије – члан, Београдски универзитет, 
Србија, од 2013 

• Глобална заједница српских АИ академика и практичара (SerbianAI) 
1.4 Чланства у уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, 

рецензије научних радова и пројеката 
Нема  

 
2. РАЗВОЈ УСЛОВА ЗА НАУЧНИ РАД, ОБРАЗОВАЊЕ И ФОРМИРАЊЕ 
НАУЧНИХ КАДРОВА 
 
 
2.1 Допринос развоју науке у земљи 

Адела Љајић је запослена на Истраживачко-развојном институту за вештачку 
интелигенцију Србије од 2021. године. На институту је радила на креирању и 
означавању скупа података текстова на српском језику за потребе истраживања разлога 
оклевања од вакцинације за KОВИД-19. Ово истраживање је рађено у оквиру УСАИД 
пројекта. Радила је на развоју методе дубоког учења зазноване на трансформерима за 
класификацију текста као и на методама без надгледања за откривање скривених тема у 
тексту.  

Тренутно ради на развоју „Zero-shot“ методе за препознавање именованих 
ентитета (en. Named Entity Recofnition - NER) у области биомедицине на пројекту 
сарадње са немачком компанијом Bayer. Пре рада на институту, радила је као асистент 
у настави за предмете на департману за рачунарску технику Државног универзитета у 
Новом Пазару и учествовала је на два национална пројекта технолошког развоја и на 
једном националном пројекту интегралних и интердисциплинарних истраживања. 
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Допринела је креирању алата и ресурса за обраду српског језика. Аутор је више од 30 
публикација у часописима и конференцијама међународног и националног значаја. 
2.2 Менторство при изради магистарских и докторских радова, руковођење 
специјалистичким радовима 
Нема 
 
2.3 Педагошки рад 

Кандидаткиња је у периоду од 2008. до 2018. као асистент учествовала у извођењу 
наставе на основним стуфијама на Државном Универзитету у Новом Пазару. Главни 
предмети укључују: 

• Базе података; 
• Структуре података и алгоритми; 
• Пројектовање информационих система; 
• Основи информатике; 
• Рачунарски системи у настави. 

 
2.4 Међународна сарадња 

• Учешће на пројеktu ERASMUS PLUS– ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА 
РАЗВОЈ ТРЕЋЕ МИСИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА У СРБИЈИ– IF4TM, TEMPUS 
пројекат „Quality in Research -QinR”, 2011-2014. 

• Учешће на пројекту „Addressing COVID-19 Vaccine Hesitancy Using Data Science 
and AI to Analyse Vaccination and Social Network Data“, USAID “U.S. COVID-19 
Global Response and Recovery“ funding of R&D at The Institute for Artificial 
Intelligence Research and Development of Serbia, 2022. 

• Сарадња са компанијом Bayer на пројекту „Toward Zero-Shot Biomedical Named 
Entity Recognition: Pushing the Limits“. 2022. 

 
2.5 Организација научних скупова 

Нема 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЈА НАУЧНОГ РАДА 
 
3.1 Руковођење научним пројектима, потпројектима и задацима 

Кандидат је учествовао на следећим националним пројектима: 
• Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и 

комуникационих система,TR32023, Програм технолошког развоја, 
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 2011- 2019. 

• Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног 
софтвера, TR-35026,  Програм технолошког развоја, Министарство за науку и 
технолошки развој Републике Србије, 2011- 2019. 

• Нове информационе технологије за аналитичко одлучивање базиране на 
организацији експеримента и њихова примена у биолошким, економским, и 
социолошким системима, III44007, Пројекти интегралних и 
интердисциплинарних истраживања, Министарство за науку и технолошки 
развој Републике Србије, 2011 -2019. 
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3.2 Примењеност у пракси кандидатових технолошких пројеката, патената, 
иновација и других резултата 
 Нема  
 
3.3 Значајне активности у комисијама и телима Министарства наукe и телима 
других министарстава везаних за научну делатност 

Нема 
 
3.4 Руковођење научним институцијама 

Нема 
  

4. КВАЛИТЕТ НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА 
 

У току тринаестогодишњег научно-истраживачког рада, др Адела Љајић се бавила 
истраживањима и применама из области рачунарства. Примарна област истраживања је 
сконцентрисана око обраде текста и специфично рачунарске обраде природног језика. 
Обрада природног језика је подобласт вештачке интелигенције, рачунарске 
лингвистике и истраживања текста. Др Адела Љајић се бавила израдом алата и система 
за обраду српског језика. Радила је на креирању ресурса и метода нормализације текста 
на српском језику. Посебно се бавила анализом сентимента, тачније одређивањем 
поларитета ставова који су садржани у тексту. Развила је системе за одређивање 
сентимента који се заснивају на правилима, речницима и системи засновани на 
машинском и дубоком учењу. Бавила се обрадом синтаксичке негације на српском 
језику, креирањем методе и њеном применом на одређивање поларитета текстова који 
садрже негацију.  

Методе обраде текста је применила на системе који унапређују локални економски 
развој користећи колективну интелигенцију, на системе који се баве обрадом 
психолошких тестова, одређивање сличности текстуалних докумената и претрагу 
текста. Сва истраживања везано за обраду природног језика је радила над текстуалним 
подацима са социјалних мрежа, формалним текстуалним документима и упитницима. 

Докторска дисертација 9.1 Истраживања која су представљена у докторској 
дисертацији др Аделе Љајић обухватају анализу сентимента твитова на српском језику 
са посебним нагласком на обраду правила синтаксичке негације. Показано је да се 
обрадом правила негације и њиховом интеграцијом у метод класификације твитова по 
сентименту може побољшати тачност класификације сентимента кратких текстова – у 
овом случају твитова. 

У дисертацији су коришћене методе класификације базиране на речнику сентимента 
и базиране на машинском учењу. Постављени циљ је био побољшање методе 
класификације твитова по сентименту пре свега обрадом правила правила негације у 
српском језику. Показано је да се обрадом ових правила повећава тачност 
класификације у односу на методе које не обрађују негацију или је обрађују 
хеуристички. 
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Како би се подаци припремили за клaсификацију, коришћена је нормализације која 
је специфична за овакав тип текста (твитови). Од лексичких ресурса су коришћени 
речник речи којима се изражава сентимент, речник стоп речи, речник специфичних 
врста речи за које постоје правила употребе у реченичним конструкцијама која су 
обрађена код процесирања негације. Додатна побољшања су добијена креирањем 
атрибута текста који носе критичну количину информација. Овакво креирана метода 
представља оригиналну методу за обраду негације код одређивања сентимента твитова 
на српском језику. 

У тези је дефинисана методологија за анализу сентимента кратких неформалних 
текстова на српском језику која укључује специфична правила обраде синтаксичке 
негације. Може се истаћи да су то прва истраживања која се односе на обраду негације 
код класификације текстова по сентименту на српском језику. Резултати методе су 
приказани за два случаја: када се користи приступ заснован на речнику сентимента и 
приступ који користи машинско учење. Посебно су значајна истраживања која се 
односе на примену техника машинског учења. Коришћено је више метода машинског 
учења и утврђено је да метода полиномијалне логистичке регресије даје најбоље 
резултате. Применом различитих филтера за селектовање атрибута, утврђено је да 
униграми и униграми у комбинацији са биграмима највише доприносе квалитету 
класификације. Утврђено је да је најбоље рачунати само појаву речи (без ТФ, ИДФ, 
брооја појава речи…) – што је повезано са типом корпуса.  

Значајан утицај код примене методе, и у приступу заснованом на речнику и у 
приступу коришћењем машинског учења, имају језички ресурси. Поред обавезног 
речника сентимента, коришћени су и речник сигнала негације, речник одречних 
квантификатора, речник интензификатора и неутрализатора. Наведени језички ресурси 
су креирани у току израде дисертације и резултат су рада на њој. Од екстерних језичких 
ресурса је коришћен само морфолошки речник. 

Тестирани су различити начини нормализације речника сентимента и корпуса 
твитова: нормализација стемером, нормализација морфолошким речником и 
нормализације одсецањем на различите дужине н-грама. Утврђено је да нормализација 
применом стемера даје најбоље резултате код класификације по сентименту. 

За детаљно обраду правила негације креиран је корпус твитова који су ручно 
обележени од стране три особе. Корпус је за потребе анализе негације у детектовања 
правила синтаксичке негације у фази експерименти коришћен на три начина: у првом 
случају је коришћен скуп свих твитова, у другом су коришћени само твитови који 
садрже бар једну негацију (у твиту је присутан бар један негатор-сигнал негације) и у 
трећем случају је коришћен подскуп твитова који садрже бар једно правило негације 
које је обрађено- Тестирање метода на овако различитим скуповима је омогућило бољи 
увид на то колико се увођењем дефинисаних правила негације утиче на квалитет 
класификације по сентименту. 

Значај добијених резултата је већи ако се узме у обзир природа текста од којих се 
састоји корпус. Твитови су кратки текстови код којих је садржај (па и сентимент ако 
постоји) доста сажето изражен, садрже доста неформално написаних речи, скраћеница, 
граматичких грешака и речи написаних без дијакритичких знакова. Све ово, као и 
комплексност обраде текста на морфолошки богатом српском језику, отежава процес 
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обраде оваквог типа текста. Додатно, сложеност правила негације отежава и начин 
њеног детектовања и интеграције у методу за класификацију твитова по сентименту. 
Ако се ово узме у обзир, добијени резултати дају задовољавајућу тачност 
класификације овако сложених текстова по сентименту. Што је још значајније, 
побољшање које се добија обрадом одређеног скупа правила синтаксичке негације у 
односу на традиционалне начине обраде негације значајно доприноси квалитету 
класификације. 

 

Приказ и оцена радова објављених у међународним часописима (међународна 
рецензија) и у националним часописима (национална рецензија) 

Рад 1.1 У овом раду смо користили најсавременије технике обраде природног језика 
да бисмо открили разлоге неодлучности у вези са вакцином против КОВИД-19 у 
Србији. Ове разлоге смо тражили у твитовима са негативним сентиментом према 
процесу вакцинације. Да бисмо креирали аутоматски филтер за такве твитове, 
користили смо БЕРТић, језички модел заснован на трансформеру за јужнословенске 
језике, фино подешен на ручно обележеним подацима који узима у обзир релевантност 
и расположење твитова према вакцинацији. Тражили смо најчешће теме у твитовима са 
негативним сентиментом користећи две методе моделирања тема, латентну Дирихлеову 
алокацију (ЛДА) и ненегативну матричну факторизацију (НМФ), и објединили их у пет 
истакнутих група разлога за оклевање од вакцинације. 

Рад 2.1 У овом раду је истражено како третирање негације утиче на класификацију 
твитова по сентименту на српском језику. Обрађена су граматичка правила која утичу 
на промену поларитета. Изведена је анализa ефекта обраде ових правила на укупни 
процес анализе сентимента. Добијено релативно побољшање је статистички значајно 
(до 31,16%) када је негација обрађена коришћењем приступа заснованог на лексикону 
или (до 2,65%) када је негација обрађена помоћу метода машинског учења.  

Рад 3.1 У раду је приказано поређење различитих метода нормализације кратког 
текста (твитова). С обзиром на све већу потребу за брзом обрадом текстова и 
извлачењем информација из података за различите намене, од велике је важности 
исправна нормализација која ће допринети бољој и бржој обради. Поређење је 
илустровано примером анализе сентимента текста. Приказани су резултати примене 
различитих нормализација, узимајући у обзир временску сложеност и тачност 
класификације алгоритма сентимента. Показало се да се коришћењем сечења на н-грам 
нормализације добијају бољи или слични резултати у поређењу са нормализацијама 
зависним од језика. Укључујући и временску сложеност, закључује се да примена ове 
језичко независне нормализације даје оптималне резултате у класификацији кратких 
неформалних текстова.  

Рад 4.1 Коришћењем техника обраде природног језика могуће је добити много 
информација из издвајања тема документа кроз мапирање кључних речи документа или 
класификацију докумената засновану на садржају, итд. Да бисте добили ове 
информације, важан корак је одвајање речи који носи информативну вредност у 
реченици од оних речи које не утичу на њено значење. Коришћењем речника стоп речи 
специфичних за сваки природни језик постиже се обележавање речи које немају 
значење у реченици. Овај рад представља израду речника стоп речи на српском језику. 
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Утицај стоп речи на обраду текста приказан је на три различита скупа података. 
Показује се да је коришћењем предложеног речника стоп речи српског, димензија 
скупа података смањена са 15% на 39%, док је квалитет добијених модела н-грамског 
језика побољшан. 

Приказ и оцена радова публикованих и саопштених на међународним 
скуповима (међународна рецензија) 

Рад 5.1 Пандемија КОВИД-19 донела је здравствене проблеме који забрињавају 
појединце, државу и цео свет. Информације доступне на друштвеним мрежама, које су 
током пандемије коришћене чешће и интензивније него раније, могу садржати скривена 
сазнања која могу помоћи да се неки проблеми боље реше и адекватније примењују 
мере заштите. Пошто су поруке на Твитеру специфичне по својој дужини, 
неформалном стилу, фигуративном говору и честој употреби сленга, ова анализа 
захтева примену мало другачијих техника од оних које се класично примењују на 
дугачке, формалне документе. Да бисмо утврдили које се теме појављују у твитовима у 
вези са вакцинацијом, примењујемо најсавременије технике моделовања тема како 
бисмо утврдили која је најприкладнија. Ова врста истраживања има за циљ да нам 
пружи увид у мишљења Твитер заједнице о феномену вакцинације и свим сродним 
аспектима. Упоређујући резултате ЛДА са темама добијеним ручним бележењем на 
истом скупу, закључили смо да ЛДА метода даје веома добру интерпретацију тема. 
Такви подаци омогућавају анализу расположења, у овом случају ставова за или против 
вакцинације, и специфичних група података и тема. 

Рад 5.2 У овом раду представљамо ефикасан класификатор који је у стању да 
изврши аутоматско филтрирање и детекцију твитова са јасним негативним 
сентиментом према процесу вакцинације против КОВИД-19. Користили смо 
архитектуру засновану на трансформеру да бисмо направили класификатор. Унапред 
обучени трансформер енкодер који је обучен на ЕЛЕЦТРА начин, БЕРТић, изабран је и 
фино подешен на скупу података који смо прикупили и ручно обележили. Такав 
алгоритам аутоматског филтрирања и детекције је од највеће важности како би се 
истражили разлози који стоје иза негативног сентимента корисника Твитера према 
одређеној теми и развила комуникациона стратегија која ће их образовати и пружити 
им тачне информације у вези са њиховим специфичним уверењима која су 
идентификована. 

Рад 5.3 У овом раду је приказан алгоритам за детекцију негације и опсега негације 
који укључује посебна синтаксичка правила. Показано је да је за 7.59% побољшан 
класични приступ обраде негације и одређивања опсега  њеног деловања. На примеру 
примене овог алгоритма приликом сентимент анализе такође је добијено побољшање у 
тачности одређивања сентимента од 9.66%. 

Рад 5.4 Људи су данас све више изложени стресу, па је брига о њиховом менталном 
здрављу још значајнија. Недостатак времена често не дозвољава да људи разговарају са 
професионалцима о стресним ситуацијама, већ се одговори на те проблеме траже преко 
интернета попут искустава других људи. Дефиниција стресне ситуације је прво питање. 
Људи различито реагују на одређене стресне ситуације у зависности од тренутка у 
којем се дешавају и њиховог психичког стања. Перцепција ситуације као стресне може 
бити показатељ постојања проблема. У овом раду је представљен модел платформе 
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групне расподеле рада која служи за прикупљање информација о стресним 
ситуацијама, индивидуалној реакцији на дату ситуацију, коментару стручњака о 
проблему, као и процени психичког стања корисника кроз психолошки тест. Оваква 
платформа је јединствена платформа овог типа на српском језику. Корисници ове 
платформе добијају информације о односу између стресне ситуације и одговарајућег 
психичког стања. За потребе овог рада развијена је платформа за случај постпорођајне 
депресије. 

Рад 5.5 Тестирањем како негација мења позитивне и негативне термине у српском 
језику, закључено је да у већини случајева негација мења поларитет термина. Опсег 
утицаја негације је већи од првог термина после сигнала негације, али негација и даље 
има највећи утицај на први термин. Утицај на следеће термине је смањен. Извршен је 
експеримент у циљу показивања како се негација понаша на српском језику и он пружа 
добру основу за побољшање алгоритама за анализу сентимента. 

Рад 5.6 Проблеми који се јављају у машинској анализи текста су различити, почев 
од сложености језика на којем је текст написан до сложености осећаја који су у текксту 
изражени. Овај рад пружа преглед неких постојећих решења за анализу сентимента и 
даје преглед нашег решења. Анализа сентимента је приказана у случај твитова 
написаних на српском језику. Иако је метода још увек у фази развоја, резултирајућа 
тачност од 82% охрабрује у овој фази развоја методе. 

Рад 5.7 Овај рад представља упоредан преглед метода анализа сентимента 
спортских коментара користећи речник позитивних и негативних речи са раличитим 
коефицијентима поларитета. Коришћен је корпус спортских коментара и спортски 
специјализовани речник који су креирани током припреме овог рада. Предложено 
решење анализира коефицијет поларитета сентимент речи у позитивним и негативним 
коментарима. Показано је да се најбољи резултат може постићи ако је логаритамска 
разлика термина  ± 2 за позитивне и негативне термине за класификацију у позитивним 
и негативним речницима, изузимајући стоп речи. 

Рад 5.8 Могућност извлачења информација од интереса из огромне количине 
података о афинитетима корисника и њихова употреба у оквиру логистичког система 
олакшавају упознавање потреба купаца. У раду је представљена процедура 
проналажења и анализа вредности информација везаних за одређене производе и њихов 
утицај на доношење одлука логистичког система. Филтрирање врши већ развијен 
софтвер за анализу неуролингвистичких друштвених мрежа - "Симболи". Софтвер нуди 
графички приказ статистичких података за одабране брендове на основу статуса на 
друштвеној мрежи, његових импликација, као и демографску и територијалну 
структуру циљне групе. Добијени резултати указују на могућа повећања/опадања 
захтева између посебних корисничких група, дајући чињеничну основу за промене у 
логистици. 

Рад 5.9 Овај рад се фокусира на прикупљање мишљења и сугестија предузетника у 
циљу побољшања локалног економског развоја. Питања су изражена у облику 
упитника, а одговори су груписани по сличности. Учесталост сличних одговора 
добијених истим или сличним питањима може указати на препреке за економски развој 
које институције локалне управе требају решити. 
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Рад 5.10 Брзо побољшање мобилних комуникација и мобилних рачунарских 
технологија отворило је нове могућности за мобилну интеракцију и мобилно 
пословање. Употреба мобилних технологија у јавном сектору представља алтернативни 
канал комуникације и јавних услуга, али што је још важније, традиционалну е-управу 
чини персонализованом, локализованом, контекстном и ближом грађанима. У овом 
раду представљено је једно решење апликације м-владе намењене проналажењу 
одговора на питања грађана на српском језику. Описано је како је могуће превазићи 
проблеме проузроковане законодавством, али и специфичним карактеристикама 
српског језика, као и повезивање са постојећом апликацијом е-управе. 

Рад 5.11 У раду је описана архитектура за креирање интернет ГИС апликације и 
начин на који се прикупљени подаци о времену могу користити за предвиђање снега и 
приказивање на мапи. Поред задатака као што су слање информација о проблему на 
путу у случају хитности или информације о локацији возила или слање захтева од 
центра до возила, понекад је веома важно користити информације за тренирање 
података и предвиђање неких догађаја према критеријумима који одговарају циљевима 
управљања. У раду је приказано како се подаци прикупљени помоћу ГИС система 
користе за предвиђање количине снега на путу, користећи алгоритам линеарне 
регресије.  

Рад 5.12 Повећање броја докумената на српском језику у дигиталном облику довело 
је до потребе за њиховом претрагом. Да би се смањило време потребно за 
претраживање  документа, потребно је припремити документе и груписати их. Овај рад 
представља метод који олакшава анализу докумената користећи мали број лексичких 
ресурса, користећи к-means алгоритам за кластеровање заснован на кључним речима и 
индексирање унутар кластера. Као механизми индексирања користе се индекси на више 
нивоа као најприкладнији начин за ову врсту претраге. 

Рад 5.13 Природни језици имају различита граматичка правила и пуно изузетака, 
што компликује анализу текстуалних докумената. У овом раду је предложено једно 
решење за претрагу докумената на српском језику. Описане су компоненте система. 
Такође, имплементиран је алгоритам нормализације, припрема алгоритма за груписање 
сличних докумената и алгоритам претраге. Основна сврха предложених алгоритама је 
да олакшају део припреме документа код алгоритма за претрагу текста. Постојећа 
нормализација и алгоритам за издвајање кључних речи смањују потребу за великим 
лексичким ресурсима. 

Рад 5.14 У раду је представљена архитектура система за праћење возила. 
Архитектура се састоји од ГПС-а за прикупљање информација о положају возила у 
тренутку посматрања, просторне базе података за чување ових информација након 
рафинирања и на крају подсистема географског информационог система (ГИС). 
Kорицтећи ГИС, могуће је приказати информације на дигиталној мапи. Методе 
прикупљања и припреме података су детаљно описане, посебно метод који се користи у 
покретном објекту. Просторна база података чува информације о локацији (географској 
ширини, дужини и надморској висини) у време посматрања и неке додатне жељене 
атрибуте. ГИС пружа корисницима информације помоћу упита и израчунавања 
удаљености до неке тачке и друге функције. 
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Рад 5.15 Циљ рада је показати да се подаци који се чувају у складиштима података 
компанија могу користити за побољшање пословања. Применом методе рударења 
података, неуронског кластеровања, истражује се старосну структуру запослених и њен 
утицај на пословање компаније. Критеријуми запошљавања нових људи у трговини на 
мало су дефинисани на основу анализе квалитета продаје у зависности од старосне 
структуре продаваца на узорку од 414 различитих малопродајних компанија чије је 
пословање праћено користећи полугодишњи финансијски извештај за период од три 
године (2004-2006). Као резултат, добијен је кластер шаблон са одговарајућим 
атрибутима који могу описати добру или лошу продају  са одговарајућом старосном 
структуром продаваца. 

Рад 6.1 У овом раду је речник сентимента представљен као један од лексичких 
ресурса неопходних за анализу сентимента. Коришћење овог ресурса повезано је са 
постојањем других специфичних ресурса који су прилагођени крајњем циљу – у овом 
случају, анализи сентимента. Дакле, да би се документи нормализовали за анализу 
сентимента, потребан је посебан речник стоп речи (на пример, не садржи сигнале 
негације), затим стемер или лематизатор да трансформише реч у основни облик, у који 
се речи из казна се мора смањити. Неформално писање на друштвеним мрежама доводи 
до немогућности примене стандардизованих лексичких ресурса. Због тога се у циљу 
побољшања резултата праве паралелни лексички ресурси. 

Рад 6.2 Овај рад се бави проучавањем особености српског језика које представаљају 
кључни изазов код израде апликација чији је циљ ефикасно претраживање текстуалних 
докумената. Акценат је дат на методе и алгоритаме за нормализацију у циљу 
припремања података за рачунарску обраду, у овом случају операцију претраживања и 
груписања. Нормализација обухвата избацивање зауставних речи и свођење различитих 
облика речи на заједнички облик. Због недостатка морфолошког речника, метода 
свођења на заједнички облик је рађена одбијањем наставака за свођење на 
инфинитивну основу. Пошто се не зна којој врсти речи реч припада, крај речи се 
пореди са постојећим суфиксима и тражи се највеће поклапање. 

Приказ и оцена радова публикованих и саопштених на националним 
скуповима  

Рад 7.1 Аутоматизовање процеса креирања речника за специфичну област 
(тезауруса) популарно је у последње време, обзиром на то да се њиховим коришћењем 
могу постићи значајна побољшања у погледу кластеровања, претраге и одређивање 
сентимента датог специфичног корпуса. У овом раду описана метода за креирање 
тезауруса из репозиторијума правних докумената о високом образовању на српском 
језику базирана на математичким методама као што су статистички хи-квадрат тест, 
коефицијент косинусне сличности и Џакардов коефицијент сличности. 

Рад 7.2 Групна расподела рада (en. crowdsourcing) је процес прикупљања 
информација од опште јавности путем Интернета у циљу решавања проблема из 
различитих области. Погодан је за употребу у психолошким истраживањима због: мање 
цене него у традиционалним психолошким истраживањима, шире обрађене популације, 
бржег прикупљања и обраде података и додатних могућности које се нуде. Циљ рада је 
развој метода за аутоматску обраду психолошких тестова у циљу откривања 
психолошких проблема. Психолошки тестови често ограничавају испитанике нудећи 
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им избор неке од опција. Неформални текст је компликованији за компјутерску обраду. 
Овај рад се фокусира на прикупљање и обраду информација о психичком стању, као и 
на специфичне реакције на одговарајуће стресне ситуације. Питања су изражена у 
форми стандардизованих психолошких тестова као иу делу за описивање стресних 
ситуација и осећања која су изазвана. Учесталост сличних стресних ситуација, као и 
сличност изазваних осећања, у поређењу са резултатима добијеним психолошким 
тестовима, могу јасно указивати на постојање или не постојање одговарајућег 
психолошког проблема. Своје психичко стање људи најбоље описују матерњим 
језиком, па је анализа оваквих тестова рађена на основу резултата тестова људи којима 
је српски матерњи језик. Додатни изазов представља сложеност обраде текста на 
српском језику. 

Рад 7.3 Са развојем информационих и телекомуникационих технологија, све више 
се потенцира њихова примена у свакодневном животу. Обједињују се могућности 
сакупљања података са сензора, напредне технике за њихову обраду, затим колективно 
знање и интелигенција у циљу формирања ефикасног окружења за корисника у погледу 
здравства, управе, учења, економског развоја и сл. У складу с тим, у овом раду описан 
је концепт паметних градова, као и једно решење уређења паркирања у градовима у 
Србији коришћењем мобилне апликације „Нађи Паркинг“.  

Рад 7.4 У последње време се повећава број расположивих докумената који садрже 
податке из различитих области. Да би се овако велики скуп текстуалних докумената 
брже и квалитетније претражио или упоредио са другим текстом, потребно је овакав 
текст нормализовати и груписати неком од метода процесирања природног језика. У 
раду је за извлачење атрибута процесуираног текста коришћен StanfordNLP cофтвер 
отвореног кода. Методом машинског учења (логистичком регресијом) је истрениран 
скуп од 4076 парова реченица на енглеском језику са оценама стручњака. Истом 
методом је одрађено предвиђање на скупу од 1725 примера. Добијена тачност 
(accuracy) предвиђања сличности износи 75,4 %. 

Рад 7.5 Број Веб ГИС апликација се последњих година нагло повећао. У овом раду 
је дат предлог архитектуре за развој једне Веб ГИС апликације. Описане су различите 
технологије за мапирање, системи за управљање базама података и стандарди за развој 
Веб ГИС апликације. Циљ овог рада јесте да се испита употреба  ГИС решења 
отвореног кода за развој Веб ГИС апликације. У раду је предложена архитектура 
система са потребним компонентама. Разматран је GeoServer мапинг сервер и 
PostgreSQL/PostGIS систем за управљање базом географских података. 

Рад 7.6 Постојање великог броја правила и одступања у српском језику отежава 
анализу документа на истом. Н-грам анализом докумената може се доћи до резултата 
без постојања великих лексичких ресурса потребних за анализу текстуалних 
докумената специфичног природног језика. У овом раду приказана је н-грам анализа 
текстуалних докумената писаних на српском језику, алгоритам за издвајање кључних 
речи (н-грама) из документа и мерење сличности између докумената. 

Рад 7.7 Мобилна технологија пружа бројне могућности примене сервиса путем 
мобилних телефона који имају подршку за WAP, GPRS, Е-mail и од недавно 3G. Убрзан 
развој мобилних технологија утиче на различите сервисе у образовању. Анализирана су 
постојећа решења и предложена архитектура универзитетског SMS -базираног сервиса. 
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Изабрана је SMS технологија јер је она подржана од стране свих мобилних телефона. 
Предложено решење омогућава свима који имају мобилне телефоне да користе дате 
сервисе на сваком месту и у свако време. 

Рад 8.1 Употреба мобилних технологија у сектору управљања пружа алтернативни 
канал комуникације и јавних услуга, али још важније, чини традиционалне сервисе е-
Управе персонализованим, локализованим, контекстно свесним и ближим грађанима. У 
овом раду представљен је пример апликације за м-Управу чија је сврха да пронађе 
одговоре на питања грађана. Компоненте апликације су нормализатор текста, 
препроцесор упита, компонента за кластеровање по кључним речима и компонента за 
одговоре на основу сличности питања коришћењем алгоритма косинусне сличности. 

 
4.1 Утицајност кандидатових научних радова 

У току вишегодишњег научноистраживачког рада (2008–2022. године), 
кандидаткиња је објавила 29 рада. Приказ броја и вредности резултата по врсти 
резултата је дат у Табели 1. Укупан број цитата публикованих радова пронађених 
путем сервиса Scopus је 16. Укупан h-фактор кандидата добијен преко сервиса Scopus 
износи 2. 

 
Табела 1. Приказ научноистраживачких резултата  

врста резултата број радова вредност резултата број бодова 

M21a 1 10 10 

М23 1 3 3 

М24 1 3 3 

M33 15 14*1 + 1*0.833 14.833 

М34 2 0.5 1 

М52 1 1.5 1.5 

M63 7 0.5 3.5 

M64 1 0.2 0.2 

М70 1 6 6 

Укупно поена 43.033 

 

4.2 Параметри квалитета часописа и позитивна цитираност кандидатових радова 

Не рачунајући докторску дисертацију, библиографија др Аделе Љајић обухвата 
укупно 29 референци, од чега су 2 рада публикована у часописима са SCI листе (1 рад 
категорије M21a 1 рад категорије М23), 1 рад категорије М24, 1 рад категорије М52, 7 
радова категорије М63, 1 рад категорије М64 и 15 радова саопштених на скуповима 
категорије М33 и 2 рада категорије М34. Укупан индекс компетентности кандидата је 
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43.033. У наредној табели дато је 10 радова у којима су цитирани научни радови 
кандидата: 
 Аутори, Наслов рада, Часопис, Број странице Категорија 

(кобсон) 
IF 
(кобсон) 

1. Dunlu, P., Ming, Z., Cong, L., Jun, A., Human–machine dialogue 
modelling with the fusion of word- and sentence-level emotions, 
Knowledge-Based Systems, Vol. 192, (2020) 

M21 8.139 

2. Batanović,V., Cvetanović, M., Boško Nikolić, A versatile framework for 
resource-limited sentiment articulation, annotation, and analysis of 
short texts, PLoS ONE, Vol. 15. No.11, (2020) 

M22 3.752 

3. Karnyoto, A.S., Sun, C.,Liu, B., Wang, X., TB-BCG: Topic-Based BART 
Counterfeit Generator for Fake News Detection, Mathematics, Vol. 
10, No. 4, (2022) 

M21a 2.592 

4. Mahany, A., Khaled, H., Elmitwally, N.S., Aljohani, N., Ghoniemy, 
Said., Negation and Speculation in NLP: A Survey, Corpora, Methods, 
and Applications, Applied Sciences, Vol. 12, No. 10, (2022)  

M22 2.838 

 

5. Hong, M., Jung, J.J. Sentiment aware tensor model for multi-criteria 
recommendation. Applied Intelligence, Vol. 52, No. 13, (2022).  

M22 5.019 

6. Draskovic, D., Zecevic, D., Nikolic, B., Development of a Multilingual 
Model for Machine Sentiment Analysis in the Serbian Language, 
Mathematics, Vol. 19, No. 18, (2022) 

M21a 2.592 

7. Avdić, A., Marovac, U., Janković, D., “Automated labeling of terms in 
medical reports in Serbian," Turkish Journal of Electrical Engineering 
and Computer Sciences: Vol. 28: No. 6, (2020) 

M23 0.853 

8. Nikolić, V., Markoski, B., Kuk, K., Randjelović, D., & Čisar, P. (2017). 
Modelling the System of Receiving Quick Answers for e-Government 
Services: Study for the Crime Domain in the Republic of Serbia. Acta 
polytechnica hungarica, 14(8), 143-163. 

M23 1.711 

9. Petrović, Đ., & Stanković, M. (2018). Use of linguistic forms mining in 
the link analysis of legal documents. Computer Science and 
Information Systems, 15(2), 369-392. 

M23 1.170 

10. Nedeljković, S., Nikolić, V., Čabarkapa, M., Mišić, J., & Ranđelović, D. 
(2019). An Advanced Quick-Answering System Intended for the e-
Government Service of the Republic of Serbia. Acta Polytechnica 
Hungarica, 16(4). 

M23 1.711 

 

4.3 Ефективни број радова и број радова нормиран на основу броја коаутора 

Од 29 публикована рада, 2 рада имају два аутора (2.1, 5.11), 8 радова има по 3 
аутора (3.1, 4.1, 5.3, 5.5, 5.6, 5.14, 5.15, 6.2), 11 радова има по 4 аутора (5.4, 5.8, 5.12, 
5.13, 6.1, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7), 7 радова има по 5 аутора (1.1, 5.1, 5.2, 5.7, 5.10, 7.3, 
8.1) и један рад има 6 аутора (5.9). 

Рад из категорије М33 (5.9) има 6 аутора, па је број поена 1/(1+0.2*(6-
5))=1/1.2=0.833. Остали радови кандидата се по Правилнику воде као радови са пуном 
тежином.  
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4.4 Степен самосталности у научноистраживачком раду и улога у реализацији 
радова у научним центрима у земљи и иностранству 

Кандидаткиња је демонстрирала висок степен самосталности и иницијативе у 
досадашњем научноистраживачком раду. Од 29 публикована научна рада, 
кандидаткиња је први аутор на 13 радова. Радови на којима је кандидаткиња први аутор 
тематски и методолошки припадају научноистраживачком раду који следи из 
истраживања којима се кандидаткиња бавила током рада на својој докторској 
дисертацији, али и новим областима. Такође, кандидакиња је дала кључан допринос 
осмишљавању и реализацији истраживања представљених у овим радовима.   

4.5 Значај радова 

Научни радови које је кандидаткиња публиковала на основу резултата досадашњих 
истраживања позитивно су до сада цитирани у 16 међународних референци (извор: 
Scopus). 

IV  ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА  

У складу са Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном 
исказивању научноистраживачких резултата истраживача, минимални квантитативни 
захтеви за стицање научног звања Научни сарадник за техничко‒технолошке науке су: 
 

Диференцијални услов од првог избора у претходно 
звање до избора у звање 

неопходно остварено 

Научни 
сарадник 

Укупно 16 43.033 

Обавезан (1) М10+М20+М31+М32+М33+М41+М42

+М51+М80+М90+М100≥ 

9 30.833 

Обавезан (2) М21+М22+М23≥ 5 13 

Др Адела Љајић испуњава горе наведене услове, с обзиром да је до сада 
публиковала 2 рада у међународним часописима са SCI листе: један рад у часопису 
категорије М21 и један рад у часопису категорије М23. Ово превазилази минималне 
захтеве за избор у звање научног сарадника. Поред тога, кандидаткиња је публиковала 
један раду у националном часопису међународног значаја категорије М24, 1 рад у 
истакнутом националном часопису категорије М52, 15 радoва саопштених на 
међународним М33 научним скуповима, 2 рада саопштена на међународном скупу 
штампана у изводу и 7 радова саопштена на скуповима националног значаја катефорије 
М63 и један рад на конференцији категорије М64. Кандидаткиња је до сада остварила 
укупну научну продукцију у вредности од 43.033 бода, а по Правилнику је захтевано 
минимално 16. Важно је истаћи да је кандидаткиња остварила M21a+M22+M23 = 13 
бодова, од тражених 5 бодова. Својим укупним научним радом кандидаткиња др Адела 
Љајић показује да је способна за самостални научноистраживачки рад. 




