
 
КОМИСИЈИ ЗА СТУДИЈЕ II СТЕПЕНА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ  

ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 
 

Комисија за студије II степена, Електротехничког факултета у Београду, на својој 
седници одржаној 31.08.2021. године именовало нас је у Комисију за преглед и оцену мастер 
рада дипл. инж. Јелица Радомировић под насловом „Фузија слика термалне камере и камере у 
видљивом делу спектра”. Након прегледа материјала Комисија подноси следећи 
 

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

Јелица Радомировић је рођена 03.07.1997. године у Београду. Завршила је математичку 
гимназију у Београду са одличним успехом. Електротехнички факултет у Београду уписала је 
2016. године, на одсеку за Сигнале и системе. Дипломирала је у септембру 2020. године са 
просечном оценом на испитима 9,13, на дипломском 10. Мастер академске студије на 
Електротехничком факултету у Београду је уписала октобра 2020. на модулу за Сигнале и 
системе. Положила је све испите са просечном оценом 9,80. 

 
2. Извештај о студијском истраживачком раду  
 

Кандидат Јелица Радомировић је као припрему за израду мастер рада урадила 
истраживање релевантне литературе која се односи на област којој припада тема мастер рада. 
Конкретно, анализирана су постојећа решења и проблеми у области фузије слика са фокусом 
на фузију слика добијених различитим сензорима. Истраживањем области утврђено је да се 
постојећа решења која се користе за пројектовање алгоритама фузије морају прилагодити 
систему за која се пројектују. Анализом решења је утврђено да алгоритми фреквенцијског 
домена технологија представља перспективно решење за решења проблема конкретног система 
уз могућа додатна побољшања. 
 
3. Опис мастер рада  
 

Мастер рад обухвата 28 страна, са укупно 18 слика, 3 табеле и 9 референци. Рад садржи 
увод, 3 поглавља и закључак (укупно 5 поглавља), списак коришћене литературе, списак слика 
и табела. 

Прво поглавље представља увод у коме су описани предмет и циљ рада. Представљене 
су типови слика најчешће коришћени у процесу фузије и објашњено која је комбинација је 
најбоља.  

У другом поглављу представљена је теоријска основа компоненти система који 
учествују у процесу фузије и неопходни су за даље разумевање развијаног алгоритма. 
Алгоритми фузије сврстани су у групе а неки од њих су и детаљније описани собзиром да су 
коришћени за поређење који од њих даје информативнију излазну слику.  

У трећем поглављу представљен је процес добијања крајњег алгоритма, од почетне до 
крајње идеје са приказом побољшања.  

У четвртом поглављу приказани су резултати добијени за различите видне углове и 
различите сцене. Коришћени алгоритми су упоређени метрикама да би се осим субјективне 
процене добила и рачунска процена који алгоритам представља адекватно решење конкретног 
проблема. Коментарисане су предности и мане предложеног алгоритма и могућност даљег 
развијања и побољшања перформанси.  
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