
 
КОМИСИЈИ ЗА СТУДИЈЕ II СТЕПЕНА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ  

ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 
 

Комисија за студије II степена, Електротехничког факултета у Београду, на својој 
седници одржаној 01.06.2021 године именовало нас је у Комисију за преглед и оцену мастер 
рада дипл. инж. Немање Сантрача под насловом „Мапирање визуелно значајних детаља за 
потребе проширене реалности“. Након прегледа материјала Комисија подноси следећи 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
1. Биографски подаци кандидата  
 

Немања Сантрач је рођен 19.03.1993. године у Панчеву. Завршио је основну школу 
„Мирослав Мика Антић“ у Панчеву са одличним успехом. Уписао је Електротехничку 
Школу „Никола Тесла“ у Панчеву (смер Електротехничар рачунара), коју је завршио са 
одличним успехом. Током школовања учествовао је на такмичењима из математике. 
Електротехнички факултет уписао је 2011. године. Дипломирао је на одсеку 
Телекомуникације и информационе технологије 2019. године са просечном оценом 7,59. 
Дипломски рад „Симулациона оптимизација GEPON мрежа“ одбранио је у априлу 2019. 
године са оценом 10. Ментор дипломског рада био је проф. др Милан Бјелица. 

Дипломске академске – мастер студије на Електротехничком факултету у Београду, на 
Модулу cистемско инжењерство и радио комуникације уписао је у октобру 2019. године.  
 
2. Опис мастер рада  
 

Мастер рад обухвата 68 странa, са укупно 64 слике, 4 табелe и 75 референци. Рад 
садржи увод, 5 поглавља и закључак (укупно 7 поглавља) и списак коришћене литературе. 

Прво поглавље представља увод у коме су описани предмет и циљ рада. Предмет 
мастер рада представља преглед и анализу генерисања мапа визуелно значајних детаља, 
односно saliency мапа. Циљ рада је тестирање могућности обогаћивања садржаја имајући у 
виду перцептивно значајне детаље визуелних репрезентација. Посебна пажња је усмерена ка 
коришћењу и објеката од интереса попут лица, као и имплементацији мапирања релевантних 
детаља у оминидрекционом окружењу. Разматрана је и реализација персоналног канала за 
потребе проширења реалности. 

У другом поглављу је дат кратак увид у стереоскопију, где је разматрано праћење 
перцептивно релевантних компоненти слике како би се упознало са основним начинима за 
разликовање значајности визуелних компоненти. 

У трећем поглављу анализирани су стандардни начини за развој пердоналног канала 
за потребе продукције и емитовања садржаја стандардног корисника. 

У четвртом поглављу објашњена је употреба saliency мапа, односно мапа визуелно 
значајних детаља. Разматрана је семантичка анализа мирне и покретне слике, као и начини за 
мапирање значајности детаља. 

У петом поглављу је објашњена експериментална анализа и фазе коришћене 
приликом тестирања saliency (и стереоскопских) мапирања. Објашњено је тестирање које 
укључује употребу омнидирекционог видеа, као и употребу резултата детекције објеката од 
интереса у оригиналном садржају, као што је лице. Разматран је модел обогаћивања садржаја 
путем проширене реалности имајући у виду генерисање мапе значајних компоненти 
визуелног садржаја. 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
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Y mecroM nornarJby ormcanrr cy excrrepr{MermaJrar{ pa:ryiJffanr ao6ujerm npraMer{oM
qpgAJroxeHor MoreJra, r4e je anzlJtr{3r{paJra ynor:pe6a Marra BrlsyeJrno snauajrnor AeraJra 3a

uorpe6e nrreparuaaje ca xpajmran KoprIcHrrKoM.

Y ceAuou norllalJly.{alr je 3alril}nrar( PaxauAnre cy cMepIrHIIe sa 6yuyhu pa,u.

3. Ana.rmra paga ca rgbytrnrrM pe3yJmarl{Ma

Macrep pa4 ruilm. ranx. Herrase Carrrpaua ce 6arr,r alr,IJM3oM rer{epucana I,r npaMeue

saliency uarra. Ilurr paAa je recfl{pirbe rr,roryhHocra o6orahmara ca.upNaja nrrtajyhu y Br.rry

[epqenrr.rBno umuajne ,{sfiu6e Br,ByeJrnor rrp]il{as4 olsrofi{o cJII,rKe I{ BI{Aea. Ana;rrurpane cy
ruoryhnomn r+rrerpaqr{e ,ry{ffraprETsra y MaIrHpaEe BlnsyeJmor ca4pxaja, Kao I,I yno'rpe6a

ocrroBHrlrx aerexunja o6jexara oA rtrrrepeca ron1rr rnrqa. floce6na uaxma je 6una ycMeperra Ka

Tecrr4pamy crepeocrorrcxax Marra lr TercrrilffiMa MaJrlrpalra sa norpede r{oBlil( flgpcoHtutr{3oBanlrx

ronryluucargaja ca srarroBnmra rrpom{pene peamrofiv. Ofi{orffi Aorrpxr{ocu pana cy:
1) aua.mlsupane cy pacflonoxnBe MeroAe 3a qpo{er{y uyrrrn*reaajaflIror ca.upxaja y I[lJby

renepr{czlna lllarta3auorpe6e afiralasa crerlena enauajuocm KoMnoHeHTa cJIr,IKe;

2) pa:uarpane cy uoryhnocrN sa oSorahusarbe cagllxaja nuajyhN y Br.rgy pesyJrrare

cenvrerrargaj e KapaxTepr.rcrrlrlnlu( o6j eram a npaheea rorueAa,
3) ulnrrervre[rrr{paua je rueta4a Marmparba peneBarrrs}rx .{eriuha BrrcyeJrHor canpxaja

Tecrr4par{a ca cy6jerrannor a objer*mrror crauoBr4ruTa,

4) recrurpan je pasroj n yuorpe6rrrmocr rrepconilJllror Karrara sa notpe6e unmrrervrerma{rje

o6oraheiror cagpxaja HaKoH Mtumpaea nouohy saliency Mafla.

4. 3aruryxarc H rrpeAJror

Karyuaar 4mJr. r.nuc. Heuasa Carrrpax je y crorra Macrep palsr affiutrIsrrpao uoryhnocra
yuo'rpe6e Marra Br[3y6.mo snauajraor Asriuba sa noT pe6e yaanpelene Kouyrua]€ry,Ije ca rpajmurra

ilregaorleM nonrohy o6orahenor ca4pxaja y Br{A/ qprmpene peamrocru, ca uoceSxl.ilu ocBproM

na uoryhnocrr,l rlr{Terpau{je pixi[{qnroffa - &{craprnlrsra rl lrcfltrratma Aeriuba- saliency.

Karusaar je acrarao crrcreMarurrrrocr y auaJrr{3r,r u lrcrpiuxr{Bary HoBr{x uoryhnocrx y [pI{MeHlI
Martrrpana sa nanpe,rpmjy rouyru.xarrrjy y 3aBr.rcHocrll oA BrrAeo caapxuja.

KanaNaar je norasao Aa Moxte caMoctlJrrro Aa Koprncrr{ peireBarrrrry JuTeparypy, .qa

rrpeno3ua u ge$mume upo6neuarrry rr Aor{ocu ceirerrl,IBr{e BaKJB}rqKe. Ha ocnony r{3Jloxenor,
KouucNja qpeAnaxe Kor,alrcnjra sa cryro{e II creneNa Enenrpme:crauor (parqyrrera y Eeorpa/qy

Ia pag Arilrn. HrDK. r(ar{&rAara Heuarre Carrpaua nprr:<rarl[ Kao Macrep paA rn KaHAr,IAary o,uo6pu
januyycMerry oa6pary.

EeorpaA, 24.46.2021. ro.uffie rfuanosa normcuje:

ffin,
arama Marccxh" Aorrerrr
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