
 
 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ 
ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 

 
  

На седници Изборног већа Електронског факултета у Нишу, решењем број 03/01-020/10-
001 од 01.04.2010. године, донета је одлука о именовању Комисије за писање извештаја о 
пријављеним кандидатима по конкурсу за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну 
област Рачунарство и информатика на период у трајању од три године у саставу: 

− Проф. др Милена Станковић, Електронск факултет у Нишу, 
− Проф. др Леонид Стојменов, Електронски факултет у Нишу, 
− Доц. др Данијела Милошевић, Технички факултет у Чачку. 
 

На наведени конкурс, објављен 17.02.2010. године у листу „Народне новине“, пријавио се 
кандидат мр Мартин Јовановић, асистент-приправник Електронског факултета у Нишу. 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
 
а) Лични подаци 
 

Мр Мартин Јовановић је рођен 13.06.1975. године у Нишу. Стално је настањен у Нишу. 
 
б) Подаци о досадашњем образовању 
 

Мр Мартин Јовановић је завршио основну школу "Ратко Вукићевић" у Нишу као ђак 
генерације и гимназију "Бора Станковић", природно-математички смер, са Вуковом дипломом. 
Електронски факултет у Нишу уписао је 1994. године и дипломирао 04.07.2001. године на смеру за 
Рачунарску технику и информатику са просечном оценом у току студија 9,16 и оценом 10 на 
дипломском испиту. Постдипломске студије уписао је школске 2001/2002. године. Све испите са 
постдипломских студија положио је са оценом 10. Магистарску тезу на тему "Семантичка допуна 
електронског наставног садржаја у системима за електронско учење" одбранио је 28.12.2009. 
године и тиме стекао звање магистра техничких наука. Школске 2009/2010. године уписао је 
докторске студије на Смеру за рачунарство и информатику Електронског факултета у Нишу.  
 
в) Професионална каријера 
 

У школској години 2001/2002. Мартин Јовановић је био ангажован у настави на 
Електронском факултету у Нишу у звању сарадника – стипендисте Министарства за науку, 
технологије и развој Републике Србије, на предметима Програмирање, Програмски језици и 
Основи рачунарске технике. Од септембра 2002. до јуна 2003. године био је на одслужењу војног 
рока. Септембра 2003. године заснива радни однос на Електронском факултету у Нишу у звању 
асистент-припавник, при Катедри за рачунарство. На овој позицији је још увек. Био је ангажован 
на предметима Програмирање, Логичко пројектовање, Увод у рачунарство, Пословна 
комуникација, Програмски језици, Алгоритми и програмирање и Мултимедијални системи. Аутор 
је наставног материјала за предмете Логичко пројектовање (рачунске вежбе), Увод у рачунарство 
(рачунске и лабораторијске вежбе) и Програмски језици (рачунске вежбе) а коаутор наставног 
материјала за предмете Пословна комуникација и Мултимедијални системи (рачунске и 
лабораторијске вежбе).  

Био је учесник на пројекту: „Виртуелне Web лабораторије за перманентно инжењерско 
образовање (од 1.1.2002 – 31.12.2003) који је финансирало Министарство за науку Републике 
Србије и пројекту Tempus JEP - 41016 - 2006 M.Sc. Curriculum in E-Learning током 2008. године. 



Кандидат има одлично знање енглеског језика (сертификат Cambridge CPE). 
 
2. ПРЕГЛЕД И МИШЉЕЊЕ О ДОСАДАШЊЕМ НАУЧНОМ И СТРУЧНОМ РАДУ 
КАНДИДАТА 
 
2.1 Списак објављених радова 
 
а) Радови објављени у зборницима међународних научних скупова 

 
a1. Мартин Јовановић, "Архитектура концептуално-оријентисаног алата за подршку учењу", 

симпозијум Инфотех-Јахорина, Зборник радова, Јахорина, 28-30. март 2007, Зборник 
радова Инфотех-Јахорина, Вол. 6, Реф. E-IV-4, стр. 477-479, издавач Електротехнички 
факултет Источно Сарајево, 2007, ИСБН 99938-624-2-8. Рад узет у разматрање код 
претходног избора (у звање асистент-приправник). 

 
a2. Душан Вучковић., Мартин Јовановић, "Систем за управљање подацима аналитичких 

лабораторија", симпозијум Инфотех-Јахорина, хотел Бистрица, Јахорина, 28-30. март 2007, 
Зборник радова Инфотех-Јахорина, Вол. 6, Реф. E-IV-4, стр. 351-353, издавач 
Електротехнички факултет Источно Сарајево, 2007, ИСБН 99938-624-2-8. Рад узет у 
разматрање код претходног избора (у звање асистент-приправник). 
 

a3. Dušan Vučković, Martin Jovanović, Dragan Janković, "Guidelines for RADIUS Wireless 
Network User Authentication in Heterogeneous Operating System Environments", 4th Balkan 
Conference on Informatics BCI 09, Thessaloniki, Greece, 17-19 September, 2009, Local 
Proceedings of the 4th Balkan Conference in Informatics, published by A.T.E.I. Thessalonikis 
Publishing House, 2009, pp. 59-64, 2009, ISBN 978-960-287-127-0. 

 
б)  Радови објављени у зборницима скупова националног значаја: 

 
b1. Мартин Јовановић, "Динамички интерактивни систем за подршку учењу", IXV 

Телекомуникациони форум ТЕЛФОР 2006, Сава Центар, Београд, 21-23. новембар 2006, 
Зборник радова XIV Телекомуникационог форума ТЕЛФОР 2006, издавачи Друштво за 
телекомуникације Београд и Академска мисао Београд, стр. 642-644, Београд, Србија, 
новембар 2006, ИСБН 86-7466-275-7. Рад узет у разматрање код претходног избора (у 
звање асистент-приправник). 

 
b2. Душан Вучковић, Мартин Јовановић, "SmartLIMS – Лабораторијски информациони 

менаџмент систем", IXV Телекомуникациони форум ТЕЛФОР 2006, Београд, Сава Центар, 
21-23. новембар 2006, Зборник радова XIV Телекомуникационог форума ТЕЛФОР 2006, 
издавачи Друштво за телекомуникације Београд и Академска мисао Београд, стр. 624-626, 
Београд, Србија, новембар 2006, ИСБН 86-7466-275-7. Рад узет у разматрање код 
претходног избора (у звање асистент-приправник). 

 
b3. Мартин Јовановић, "Хибридна и електронска наставна средства на универзитету – 

искуства", 51. конференција ЕТРАН, Херцег Нови – Игало, 4-8. јун 2007, Зборник радова 
51. Конференције ЕТРАН, издавач Друштво за електронику, телекомуникације, 
рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику ЕТРАН, стр. RT5.2, 2007, ИСБН 978-86-
80509-62-4. Рад узет у разматрање код претходног избора (у звање асистент-приправник). 

 
 
в) Магистарске и докторске тезе 

в1. Мартин Јовановић, "Семантичка допуна електронског наставног садржаја у системима за 
електронско учење", Електронски факултет у Нишу, магистарска теза, децембар 2009. 

 
2.2. Подаци о објављеним радовима након последњег избора  



 
У раду а3 саопштена су искуства из имплементације RADIUS сервера на Електронском 

факултету у Нишу. Рад предлаже једно решење за имплементацију софтверски-хетерогене 
варијанте RADIUS сервера, невезане ни за једног добављача совтвера, а у циљу обезбеђивања 
отворене wireless мреже за потребе студената, са могућношћу логовања приступа са произвољне 
платформе и/или уређаја. Предложено решење укључује компоненте Microsoft-а и отвореног кода. 

У магистарској тази в1, дат је предлог архитектурног решења за допуњавање електронског 
текстуалног наставног материјала у системима за е-учење семантичким слојем који кориснику 
(ученику) пружа могућност да на захтев, у произвољном тренутку, у материјалу пронађе везу 
између произвољна два појма, а помоћу иновативног, једноставног и интуитивног корисничког 
интерфејса: корисник над овако обогаћеним текстуалним документом врши "упите" превлачењем 
(драг&дроп) једне кључне речи на другу. У том смислу, предложено решење је тематски лоцирано 
у пресеку области е-учења, Семантичког веб-а и интеракције човек-рачунар. 

 
3. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР 
  

Комисија сматра да Мр Мартин Јовановић испуњава све услове предвиђене Законом о 
високом образовању Републике Србије и Статутом Електронског факултета у Нишу за избор у 
звање асистент за научну област Рачунарство и информатика за коју је конкурисао. Кандидат има 
звање магистра техничких наука и студент је докторских студија на Електронском факултету у 
Нишу. Аутор је научних радова који су саопштени на међународним и домаћим конференцијама и 
штампани у целини у одговарајућим зборницима. Кандидат има искуство у држању часова 
рачунских и лабораторијских вежби и иницијативу у унапређивању наставног процеса из области 
за коју је конкурс расписан. 
 
4. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА 
 
На основу свега изложеног комисија предлаже Изборном већу Електронског факултета у Нишу да 
Мр Мартина Јовановића изабере у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и 
информатика. 
 
 

Чланови Комисије: 
 
 

1.   Проф. др Милена Станковић, с. р. 
      Електронски факултет у Нишу 
 
 
2.   Проф. др Леонид Стојменов, с. р. 
      Електронски факултет у Нишу 
 
 
3.   Проф. др Данијела Милошевић, с. р. 
      Технички факултет у Чачку  


