


 
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  22.11.2022. године, одређенa je Kомисијa за избор др 
Бранислава Кисачанина 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 БРАНИСЛАВ КИСАЧАНИН 
 

 
I   БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
 
 
1. Име, име једног родитеља, презиме:  
 Бранислав, Миодраг, Кисачанин 
2. Место и датум рођења:  
 Нови Сад, Република Србија, 20.04.1968. 
3. Научна област из које је стечено научно звање:  

 Електротехника и рачунарство 

4. Образовање: 
I. Дипломирани инжењер електротехнике  

Студијски програм: Електротехника, смер Електроника и телекомуникације 
Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 1992. године. 
 

II. Доктор наука - електротехника и рачунарство 
Студијски програм: Електротехника и рачунарство 
Теза: “Computerized Evaluation of Cognitive and Motor Function – Signal 
Processing and Modeling“. 
Универзитет Илиноис у Чикагу, Сједињене Америчке Државе, 1998. године. 

5. Познавање језика:  
▪ енглески - одлично познавање (читање, писање и говор),  
▪ руски - основна комуникација.  
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6. Скраћена радна биографија: 

 За време мастер и докторских студија на University of Illinois at Chicago радио је 
као асистент у истраживањима и настави. Након докторирања 1998. године запослио се 
у Delphi Corporation, Kokomo, Indiana, USA, где је до 2007. године радио на развоју 
алгоритама рачунарског вида за аутомобиле. За свој рад добио је награду за иновације. 
Након тога прелази у Texas Instruments Inc., Dallas, Texas, USA, где је радио 6 година, до 
2013. У Texas Instruments Inc. је радио на развоју чипова за аутомобилски рачунарски вид 
и значајно допринео да се EVE процесор уведе у производњу. Наредне две године (од 
2013. до 2015.), ради у Interphase Corporation, Plano, Texas, USA, као технички директор, 
где је радио на развоју алгоритама и производног кода за електронску оловку PenVeu за 
писање по активним ТВ и рачунарским екранима и пројекторским платнима. Овај 
пројекат је резултовао патентима и новим производним програмом компаније Interphase. 
Након тога прелази у Nvidia Corporation, Santa Clara, California, USA, где ради и данас. У 
Nvidia Corporation ради на развоју чипова за вештачку интелигенцију и рачунарски вид, 
и значајно је допринео да PVA процесор уђе у производњу. 

Поред тога, од 2011. године до данас ангажован је у AwesomeMath Academy, Plano, 
Texas, USA, где је предавач на припремним курсевима за средњошколска такмичења из 
математике и физике. 

Др Бранислав Кисачанин је доцент на Катедри за електронику Факултета техничких 
наука у Новом Саду и један од иницијатора за оснивање Истраживачко-развојног 
нститута за вештачку интелигенцију Србије, у којем обавља дужност водећег научника. 
 
 
II ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА 

Научни и стручни резултати кандидата др Бранислава Кисачанина приказани су за 
период до момента покретања избора у научно звање 21.11.2022. године, ради првог 
избора у звање научног сарадника. У том периоду, кандидат је објавио 4 рада из 
категорије М20, 5 радова из категорије М30, као и 9 патената категорије М90 (радови су 
дискутовани у делу извештаја „IV Квалитет научних резултата“).  

 

А.1. Монографије, монографске студије, тематски зборници међународног значаја 
М10 

1. Kisačanin, B. and Agarwal, G.C., Linear Control Systems, ISBN 978-0306467431, 
Kluwer / Springer, 2001. 
M11 

2. Kisačanin, B., Pavlović, V. and Huang T.S. (Editors), Real-Time Vision for Human-
Computer Interaction, ISBN 978-1-4419-3908-1, Springer-Verlag, 2005. 
М17 

3. Huang, T.S., Sebe, N., Lew, M.S., Pavlović, V., Kolsch, M., Galata, A. and   Kisačanin, 
B. (Editors), Computer Vision in Human-Computer Interaction, ISBN 978-3-540-
34203-8, Springer, 2006. 
М17 
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4. Kisačanin, B., Bhattacharyya, S.S. and Chai, S. (Editors), Embedded Computer Vision, 
ISBN 978-1-84800-303-3, Springer, 2009. 
М17 

5. Kisačanin, B. and Gelautz, M. (Editors), Advances in Embedded Computer Vision, 
Springer, 2014. 
М17 

А.2. Радови у научним часописима међународног значаја, уређивање часописа M20 

1. Kisačanin, B. and Schonfeld, D. (1994), “A fast thresholded linear convolution 
representation of morphological operations”, IEEE Transactions on Image Processing, 
Vol. 3, Issue 4, July 1994, pp 455–457, DOI: 10.1109/83.298399. 

 M21а (rang 4/61, IF=1.063 za 1997. годину) 

2. Kisačanin, B., Agarwal, G.C., Taber, J. and Hier, D. (2000), „Computerised evaluation 
of cognitive and motor function”, Medical & Biological Engineering & Computing, 
Vol. 38, Issue 1, Jan. 2000, pp. 68-73, DOI: 10.1007/BF02344691. 

  M21 (rang 13/75, IF=0.996 za 2000. годину) 

3. Kisačanin, B. and Nikolić, Z. (2010), “Algorithmic and software techniques for 
embedded vision on programmable processor”, Signal Processing: Image 
Communication, Vol. 25, Issue 5, June 2010, pp. 352-362, DOI: 
10.1016/j.image.2010.02.003. 

  M22 (rang 95/247, IF=1.331 za 2010. годину) 

4. Sankaran, J., Hung, C-Y. and Kisačanin, B. (2014), “EVE: A flexible SIMD coprocessor 
for embedded vision applications”, Journal of Signal Processing Systems for Signal, 
Image and Video Technology, Vol. 75, Issue 2, May 2014, pp. 95-107, DOI: 
10.1007/s11265-013-0770-2. 

  M23 (rang 112/139, IF=0.600 za 2014. годину) 
5. Kolsch, M., Pavlovic, V., Kisačanin, B. and Huang, T. S. (Guest Editors), Special Issue 

on Vision for Human-Computer Interaction, Computer Vision and Image 
Understanding, ISSN 1077-3142, Vol 108, Nо. 1-2, 2007. 

  M28б (rang 26/85, IF=1.548 za 2007. годину) 

6. Chai, S., Kisačanin, B. and Bellas, N. (Guest Editors), Special Issue on Embedded 
Vision, Computer Vision and Image Understanding, ISSN 1077-3142, Vol 114, Nо. 11, 
2010. 

  M28б (rang 19/108, IF=2.534 za 2010.) 

7. Živković, Z., Sebe, N., Aghajan, H. and Kisačanin, B. (Guest Editors), Special Issue on 
Human–Computer Interaction, International Journal of Computer Vision, ISSN 0920-
5691, Vol. 101, 2013. 

  M28б (rang 9/115, IF=3.623 za 2010. годину) 

8. Kisačanin, B., Nikolić, Z. and Satzoda, R. (Guest Editors), Special Issue on Automotive 
Vision, Image and Vision Computing, ISSN 0262-8856, Vol. 68, 2017.  
M28б (rang 37/133, IF=2.671 za 2017. годину) 

 
9. Lai, S., Lee, J. and Kisačanin, B. (Guest Editors), Special Issue on Multi-Core 

Embedded Computing for Signal Processing, Journal of Signal Processing Systems for 
Signal, Image and Video Technology, ISSN 1939-8018, Vol. 75, 2014. 
M29a (rang 187/249, IF=0.600 za 2014. годину) 
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10. Mattoccia, S., Kisačanin, B., Gelautz, M., Chai, S., Belbachir, A. N., Dedeoglu, G. and 

Stein, F. (Guest Editors), Special Issue on Embedded Computer Vision, Journal of 
Signal Processing Systems for Signal, Image and Video Technology, ISSN 1939-8018, 
Vol. 90, 2018. 
M29a (rang 194/260, IF=1.088 za 2018. годину)                                                                                               

А.3. Радови у зборницима међународних научних скупова M30 

1. Kisačanin, B., Agarwal, G. C., Taber, J. and Bendre, A. (1997), „Computerized 
evaluation of cognitive and motor function in epilepsy“, Proceedings of the 19th Annual 
International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology, pp. 1010-
1013, Chicago (USA),  October 30 - November 2, 2017, 
DOI: 10.1109/IEMBS.1997.756516. 
М33 
 

2. Kisačanin, B. (2005), “Examples of low-level computer vision on media processors”, 
Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern 
Recognition (CVPR 2005 – Workshops), pp. 135-135, San Diego (USA), September 21-
23, 2005, DOI: 10.1109/CVPR.2005.454. 
M33 
 

3. Kisačanin, B. (2008), “Integral image optimizations for embedded vision applications”, 
Proceedings of the IEEE Southwest Symposium on Image Analysis and Interpretation, 
pp. 181-184, Santa Fe (USA), March 24-26, 2008,  DOI: 10.1109/SSIAI.2008.4512315. 
M33 
 

4. Dedeoglu, G., Kisačanin, B., Moore, D., Sharma, V. and Miller, A. (2011), “An 
optimized vision library approach for embedded systems”, Proceedings of the IEEE 
Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 
2011 – Workshops), pp. 8-11, Colorado Springs (USA), June 20-25, 2011, 
DOI: 10.1109/CVPRW.2011.5981731. 
M33 
 

5. Kamath, S., Dabral, S., Sankaran, J., Valentine, B. and Kisačanin, B. (2014), 
“Implementation details of mid-level vision on the embedded vision engine (EVE)”, 
Proceedings of the IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 
2011), pp. 1283-1287, Melbourne (Australia), June 1-5, 2014, 
DOI: 10.1109/ISCAS.2014.6865377. 
M33 

А.4. Докторска дисертација M70 
 

1. Kisačanin, B. (1992), А Fast Thresholded Convolution Representation of Morphological 
Operators,  University of Illinois at Chicago, Depаrtment of Electrical Engineering and 
Computer Science. Нострификованo 27.02.2001. на Фaкултету техничких наука, 
Универзитет у Новом Саду.    
M71 
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А.5. Патенти М90 
 

1. Kisačanin, B. (2005) Web-based design of software for keep-alive boards, US Patent 
US6925445 
https://patents.google.com/patent/US6925445B1/en  
M91 

 
2. Kisačanin, B., Newman, T. J., Scharenbroch, G. K., Smith, M. R., Witt, G. J. and 

Widmann, G. R. (2006) Target awareness determination system and method, US Patent 
US6989754 
https://patents.google.com/patent/US6989754B2/en  
M91 

 
3. Kisačanin, B. (2008) Method of detecting vehicle-operator state, US Patent US7423540 

https://patents.google.com/patent/US7423540B2/en 
M91 

 
4. Kisačanin, B. and Yoder, E. (2009) Real-time method of determining eye closure state 

using off-line adaboost-over-genetic programming, US Patent US7610250 
https://patents.google.com/patent/US7610250B2/en  
M91 

5. Kisačanin B. (2010) Method of depth estimation from a single camera, EU Patent 
EP1800964A1  
https://patents.google.com/patent/EP1800964A1/en  
M91 

 
6. Kisačanin, B. and Newman, T. J. (2010) Illumination and imaging system with glare 

reduction, US Patent US7646422 
https://patents.google.com/patent/US7646422B2/en 
M91 

 
7. Ren, J., Goel, M. and Kisačanin, B. (2014) Semi-global stereo correspondence 

processing with lossless image decomposition, US Patent US8897546 
https://patents.google.com/patent/US8897546B2/en  
M91 

 
8. Solomon Y. and Kisačanin, B. (2015) Motion compensation in an interactive display 

system, US Patent US8982050 
https://patents.google.com/patent/US8982050B2/en  
M91 

 
9. Solomon Y. and Kisačanin, B. (2015) Absolute and relative positioning sensor fusion 

in an interactive display system, US Patent US9024876 
https://patents.google.com/patent/US9024876B2/en  
M91 

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

• За доприносе портфолију интелектуалне својине компаније Delphi, др 
Кисачанин је 2006. награђен избором у “Delphi Innovation Hall of Fame”, што 
је највеће признање проналазачима и иноваторима ове компаније.  

• На интерној техничкој конференцији компаније Delphi, др Кисачанин је 2004. 
за свој рад “Getting Ahead of Competition with Real-Time Computer Vision” 
освојио награду за најбољи рад. 

 
1.2 Чланства у одборима међународних научних конференција и одборима научних 
друштава 
Др Кисачанин је старији члан Института инжењера електротехнике и електронике 
(Senior Member of the IEEE, од 2008.) 
 
1.3 Чланства у уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, рецензије 
научних радова и пројеката 

    Био је гост уредник за шест специјалних издања следећих научних часописа: 

• Computer Vision and Image Understanding (М21) 
o Special Issue on Vision for Human-Computer Interaction (2007), 

o Special Issue on Embedded Vision (2010). 

• International Journal of Computer Vision (М21а) 
o Special Issue on Human–Computer Interaction (2013). 

• Journal of Signal Processing Systems for Signal, Image and Video Technology 

(М23) 
o SI on Multi-Core Embedded Computing for Signal Processing (2014), 

o Special Issue on Embedded Computer Vision (2018). 

• Image and Vision Computing (М21) 
o Special Issue on Automotive Vision (2017). 

 

    Радио је рецензије за следеће часописе са ISI листе: 

• Computer Vision and Image Understanding (ISSN: 1077-3142) 

• International Journal of Computer Vision (ISSN: 0920-5691)  

• Journal of Signal Processing Systems for Signal, Image and Video Technology 
(ISSN: 1939-8018) 

• Image and Vision Computing (ISSN: 0262-8856) 
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2. РАЗВОЈ УСЛОВА ЗА НАУЧНИ РАД, ОБРАЗОВАЊЕ И ФОРМИРАЊЕ 
НАУЧНИХ КАДРОВА 
 
2.1 Допринос развоју науке у земљи 
Кандидат се 2020. године ангажује на оснивању садашњег Истраживачко-развојног 
института за вештачку интелигенцију Србије. Од оснивања ради на више стратегијских 
иницијатива, највише на повезивању научника са Института са менторима, афирмисаним 
научницима у овој области, ради што бржег укључивања наших научника у постојеће 
врхунске пројекте, објављивања радова на врхунским конференцијама и часописима и 
отварања могућности за будуће научне и комерцијалне пројекте. 
 
2.3 Педагошки рад 

Др Кисачанин се више пута укључивао у предмете својих колега на Columbia 
University, University of Texas at Dallas и на Факутету техничких наука у Новом Саду. На 
University of Texas at Dallas је више пута водио тимове студената на изради семестралних 
пројеката. 

Кандидат се пуно ангажује и у раду са младим талентима, највише кроз припреме 
средњошколаца за такмичења из математике и физике, и то кроз најбољу такву школу у 
САД, АwesomeMath, познатог професора Титуа Андрескуа. Најуспешнији ђак му је био 
Ерик Зенг, који је 3 пута освајао злата на америчким физичким олимпијадама (USAPhO) 
и 2 злата на међународним олимпијадама из информатике (IOI). Као што то често бива, 
др Кисачанин каже да је заправо он више научио од тог ђака, него обрнуто. 

Поред тога, др Кисачанин је више пута био судија на такмичењима средњошколаца у 
научним пројектима на свим нивоима, од школских, градских и регионалних, све до 
међународних такмичења (ISEF), где је судио 3 пута. На тим такмичењима је био 
успешан и као ментор своје деце, која су освојила прва места у својим дисциплинама у 
држави Тексас и постали ISEF финалисти. 

У контексту рада са талентима, др Кисачанин је објавио 3 књиге за такмичаре из 
математике, и једну за такмичаре из физике. 

Др Бранислав Кисачанин је доцент на Катедри за електронику Факултета техничких 
наука у Новом Саду. 
 
2.4 Међународна сарадња 

Др Бранислав Кисачанин је пуних 25 година ангажован у научно-истраживачком 
раду. При томе, остварио је успешну сарадњу са бројним научно-истраживачким 
институтима, факултетима и предузећима, од којих посебно треба поменути сарадњу 
компаније Delphi и ФТН-а у Новом Саду на развоју софтвера за тренирање генетских 
алгоритама и аутоматско писање генетских програма.  

 
2.5 Организација научних скупова 

У току рада у компанији Delphi, кандидат је покренуо два догађаја на најважнијој 
међународној конференцији за рачунарски вид, IEEE CVPR:  

• Workshop on Real-Time Vision for Human-Computer Interaction и  
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• Workshop on Embedded Vision,  

од којих је овај други и даље активан, већ 18 година, а др Кисачанин је у његовом 
Управном одбору. Ти догађаји на IEEE CVPR конференцији били су инспирација за 
неколико специјалних издања научних часописа и монографија, којима је др Кисачанин 
био уредник. 
Такође, учествовао је и у организацији следећих међународних конференција: 
• IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)  

o Exhibit/Industry Chair (2015) 
• IEEE CVPR Workshop on Embedded Vision       

o Program Chair (2006, 2012) 
o General Chair (2007, 2008, 2013) 

• IEEE CVPR Workshop on Real-Time Vision for Human-Computer Interaction 
o General Chair (2004, 2005) 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА НАУЧНОГ РАДА 
 
3.1 Руковођење научним пројектима, потпројектима и задацима 
Рад кандидата карактерише руковођење неколико успешних истраживачко-развојних 
пројеката: 

1. Развој алгоритама рачунарског вида за рану детекцију поспаности возача; овај 
пројекат је резултовао патентима за компанију Delphi. 

2. Развој процесорске архитектуре EVE оптимизоване за рачунарски вид у условима 
ограничене снаге (embedded computer vision); ова архитектура је у масовној 
производњи у компанији Texas Instruments и више од десет година се уграђује у 
стотине хиљада нових аутомобила годишње. 

3. Развој електронске оловке PenVeu за писање по активним ТВ и рачунарским 
екранима и пројекторским платнима; и овај пројекат је резултовао патентима и 
производним програмом компаније Interphase. 

4. Развој процесорске архитектуре PVA оптимизоване за рачунарски вид и вештачку 
интелигенцију у условима ограничене снаге (embedded AI); ова архитектура ускоро 
креће у масовну производњу у компанији Nvidia за више произвођача аутономних 
возила, међу њима Volvo и Mercedes. 

 
3.2 Примењеност у пракси кандидатових технолошких пројеката, патената, 
иновација и других резултата 

Кандидат је коаутор више међународних патената. Његов досадашњи научни и 
стручни рад се углавном одвијао у области електронике, информационих технологија и 
вештачке интелигенције. 

Професионалну активност започео је марта 1998. године у компанији Delphi 
Corporation, која је била део, а касније главни снабдевач електронике за General Motors. 
Тамо је радио на развоју алгоритама рачунарског вида за рану детекцију поспаности и 
одсуства пажње возача. Посебно се истакао развојем алгоритама који су, без губитка 
тачности резултата, могли да се примене на процесорима мале снаге, адекватним за 
употребу у аутомобилима. Тај рад је резултовао са неколико патената и публикација и 
допринео да се др Кисачанин сматра једним од оснивача дисциплине “embedded computer 
vision” (у преводу: “рачунарски вид за процесоре мале снаге”). 
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За доприносе портфолију интелектуалне својине компаније Delphi, а ту се рачунају 
патенти, пословне тајне и публикације, др Кисачанин је изабран у “Delphi Innovation Hall 
of Fame”, највеће признање компанијским проналазачима и иноваторима.  
 
3.3 Значајне активности у комисијама и телима Министарства наукe и телима 
других министарстава везаних за научну делатност 

Током 2017. године кандидат почиње да се ангажује на идеји о оснивању научног 
института за вештачку интелигенцију у Србији, првобитно као приватне компаније, а од 
2019. као државне институције. Те године је учествовао у прављењу Стратегије развоја 
вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020–2025. године.  

2020. године почиње његов ангажман на оснивању садашњег Истраживачко-
развојног института за вештачку интелигенцију Србије. Пред оснивање написао је 
Елаборат за оснивање, а по оснивању Института у марту 2021. постаје његов “Chief 
Scientist”. Од оснивања ради на више стратегијских иницијатива, највише на повезивању 
научника са Института са менторима, афирмисаним научницима у овој области, ради 
што бржег укључивања наших научника у постојеће врхунске пројекте, објављивања 
радова на врхунским конференцијама и часописима и отварања могућности за будуће 
научне и комерцијалне пројекте. 
 
3.4 Руковођење научним институцијама 

Кандидат је један од иницијатора за оснивање Института за вештачку 
интелигенцију Србије, у којем обавља дужност водећег научника. 
 

  
IV  КВАЛИТЕТ НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА 

 

Др Кисачанин је до сада написао једну монографију категорије М11, био уредник 4 
тематска зборника међународног значаја категорије М17, све у издању угледног издавача 
Springer. Објавио је 4 научна рада, по један у часописима категорија М21а, М21, М22 и 
М23. Био је гост уредник 6 специјалних издања научних часописа, од тога 4 пута у 
категорији М28б и 2 пута у категорији М29а. Имао је 5 радова на научним 
конференцијама категорије М33 и добио 9 одобрених патената категорије М91. 

Анализа рада А2.1. Први рад др Кисачанина објављен је 1994. године у часопису 
категорије М21а. Односио се на откриће експлицитних формула које повезују основне 
бинарне морфолошке операције у обради дигиталних сигнала и слика, дилатације и 
ерозије, са једном од основних операција у линеарној обради сигнала и слика, 
конволуцијом. У раду се доказују формуле 

 
и показује се како те формуле воде ка “брзој” имплементацији бинарне математичке 
морфологије користећи “брзе” алгоритме за конволуцију базиране на брзој Фуријеовој 
трансформацији или директним приступима на основу кинеске теореме у теорији 
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бројева. Занимљиво је да је више верзија Матлаба имало опцију да се бинарне 
морфолошке операције рачунају на овај начин. Овај рад је био основа за магистарску 
тезу др Кисачанина. 

Анализа рада А2.2. Други рад др Кисачанина, из 1998. године, описује неке од 
главних доприноса његове докторске дисертације. Описују се клинички експерименти 
на Клиници за неурологију Универзитета Илиноис у Чикагу, са пацијентима који су 
имали епилепсију или Алцхајмерову болест. Пацијенти су играли игрицу праћења 
кружића на екрану помоћу рачунарског миша под два различита услова: 

(а) са увидом у будуће кретање кружића, 

(б) без увида у будуће кретање кружића. 

Др Кисачанин је развио ту игрицу и то је било први пут да тако нешто успешно ради 
у клиничком окружењу. Др Кисачанин је лично радио експерименте са пацијентима, уз 
сагласност лекара. За пацијенте са Алцхајмеровом болести показао је да, конзистентно 
са теоријом која функционално везује Алцхајмерову болест за дисфункцију тзв. радне 
меморије, не постоји статистички значајна разлика између праћења кружића са и без 
увида у њихово будуће кретање. Наиме, теорија предвиђа да пацијентима са 
дисфункцијом радне меморије информације о будућем кретању кружића нису корисне и 
да ће их у оба случаја пратити једнако лоше. Такође, у раним фазама Алцхајмерове 
болести, опажена је корелација разлике квалитета праћења са нивоом развоја болести, 
мереним стандардним клиничким тестовима.  

За пацијенте са епилепсијом, показао је да статистичка разлика у квалитету прећења 
кружића постоји, и да је квалитет праћења у оба случаја корелисан са нивоом лекова који 
се користе за епилепсију, и за које се анегдотски знало да успоравају пацијенте ментално 
и моторички. 

Анализа рада А2.3. У трећем раду, објављеном 2010. године, дат је преглед 
хардверских и софтверских метода корисних у имплементацији алгоритама рачунарског 
вида на процесорима мале снаге, погодним за употребу у аутомобилима, роботима и 
другим сличним ситуацијама. Неке од тих метода је открио баш др Кисачанин, на пример 
да се анализа принципалних компоненти сигнала или слике може једнако добро извести 
у целобројној аритметици (fixed-point arithmetic), што је много ефикасније и брже него у 
стандардно коришћеној реалној аритметици (floating-point arithmetic).  

Још једна метода коју је открио др Кисачанин, а описује се у овом раду, у вези је са 
коришћењем анализе принципалних компоненти у детекцији објеката и у другим 
применама. Односи се на то како да се рачунање грешке реконстукције сигнала или слике 
убрза скоро 2 пута. Коришћењем ортогоналности и Питагорине теореме, др Кисачанин 
је показао да стандардна формула за грешку 

 
може да се трансформише у формулу 
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за коју је број рачунских операција скоро 2 пута мањи. 

Овај рад је наишао на веома добар пријем међу инжењерима који се баве 
имплементацијом веома захтевних алгоритама рачунарског вида на процесорима мале 
снаге, и допринео је да др Кисачанин постане признати лидер у овој области.  

Анализа рада А2.4. Четврти рад др Кисачанина, објављен 2014. године, описује 
процесор EVE  и његову “флексибилну SIMD“ архитектуру. На примеру многобројних 
стандардних функција које се користе у рачунарском виду, као и на примеру две целе 
апликације (препознавање саобраћајних знакова и упозорење на опасности иза возила 
при испаркиравању у рикверц), демонстрира се да једна инстанца процесора EVE ради у 
просеку 5 пута брже на таквим алгоритмима него тада стандардни процесор коришћен 
за аутомобилски рачунарски вид, Texas Instruments DM6437, уз додатне значајне уштеде 
у снази и површини коју заузима на чипу. То је значило да се постављени циљ да се 
могући број операција у секунди карактеристичних за рачунарски вид увећа 
десетоструко, може остварити комбиновањем постојећег, веома популарног процесора 
Texas Instruments DM6437 са два процесора EVE. Та комбинација је представљала основу 
за неколико нових генерација чипова које је прошлих година Texas Instruments успешно 
пласирао аутомобилској индустрији, чак и за најновију понуду намењену аутономној 
вожњи. 

V  ЗБИРНИ РЕЗУЛТАТИ  

 
M10 Монографије, монографске студије, 

тематски зборници међународног значаја 

 
М11  (114 = 14) 
М17  (43 = 12) 

 
    
   26 

 
 
M20 

 
Радови у научним часописима 
међународног значаја, уређивање 
часописа 

М21а   (110 = 10) 
М21   (18 = 8) 
М22   (15 = 5) 
М23   (13 = 3) 
M28б (42.5 =10) 
M29а (21.5 =3) 

   
    
    
   39 

 
M30 Радови објављени у зборницима 

међународних научних скупова 
 
M33   (51 = 5) 

 

     5 

 
М70 

 
Одбрањена докторска дисертацијa 

 
М70   (16 = 6) 
 

     
     6 

М90 Патенти 
 

M91 (916 = 144) 
 

 144 
 

                                    
                                             Укупно   поена 

 
 220 
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VI  ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА  

  Др Бранислав Кисачанин је аутор једне монографије међународног значаја категорије 
М11 и уредник 4 тематска зборника категорије М17.  

Аутор је 4 научна рада категорије М20: 1 рад је објављен у врхунском, а 1 рад у 
истакнутом часопису међународног значаја.  

Био је гост уредник за шест специјалних издања међународних научних часописа: 
једном категорије М21а, три пута категорије М21 и два пута категорије М23. 

Аутор је 5 конференцијских научних радова категорије М33 и 9 патената M91. 

Добитник је награде за иновације и награде за најбољи рад у компанији Delphi. 

Према сајту  Google Scholar  цитиран је укупно 973 пута, а индекс цитираности        h-
index износи 13. Рецензент је 4 часописа са ISI листе.  

Био је руководилац 4 истраживачко-развојнa пројекта. Објављени радови и остварени 
пројекти добили су повољне оцене научне и стручне јавности.  

Оцењујући укупну научно-истраживачку делатност и постигнуте резултате,  
Комисија сматра да је др Бранислав Кисачанин дао значајан допринос теоријском и 
практичном развоју техничко-технолошких наука, посебно електронике, 
информационих технологија и вештачке интелигенције. 

Упоредни приказ остварених резултата и потребних услова за избор у звање научни 
сарадник приказан је у табели. 

 
 

ИСПУЊЕНОСТ 
УСЛОВА  

Укупно = 220 (16)       

М10+М20+М31+М32+М33+М41+М42+М51+М80+М90+М100  =  214 (9)  

М21а+М21+М22+М23 = 26  (5) 

Напомена:  Наведен је остварени број поена по појединим категоријама, док је у 
загради наведен  број потребних поена за избор у звањe научни сарадник. 
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МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ 

На основу чињеница изнесених у овом извештају, Комисија сматра да др Бранислав 
Кисачанин у потпуности испуњава све услове прописане Законом о научно-
истраживачкој делатности и Правилником о стицању истраживачких и научних звања за 
избор у звање научни сарадник, при чему остварени резултати многоструко превазилазе 
захтеве за поменуто звање.  

Комисија предлаже Научном већу Института за вештачку интелигенцију Србије у 
Новом Саду да утврди предлог за избор др Бранислава Кисачанина у научно звање 
НАУЧНИ САРАДНИК за  
        Област науке:  

Техничко-технолошке науке 
        Грана науке:  

Електротехничко и рачунарско инжењерство 
        Научна дисциплина (ужа научна област):  

Информационе технологије и вештачка интелигенција 
као и да овај предлог пошаље Матичном научном одбору за електронику, 
телекомуникације и информационе технологије Министарства науке, технолошког 
развоја и иновација Републике Србије.  
 
У Новом Саду, 12.12.2022. 
 

                                           Чланови комисије 
 
                           Др Бранислав Тодоровић, научни саветник, ИВИ, Нови Сад 
                           Ужа научна област Електроника, телекомуникације и  
 информационе технологије 
                           Изабран за научног саветника 25.03.2015. године 
 
 
 ______________________________________ 
 
 
                           Др Драгиша Мишковић, научни сарадник, ИВИ, Нови Сад 
                           Ужа научна област Електроника, телекомуникације и  
                           информационе технологије 
                           Изабран за научног сарадника 26.09.2018. године 
 
 
 ______________________________________ 
 
 
                           Др Мирјана Дамњановић, редовни професор, ФТН, Нови Сад 
                           Ужа научна област Електроника 
                           Изабрана за редовног професора 07.10.2016. године 
 
 
 ______________________________________ 


