
 

 

 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 

 

На основу одлуке Изборног већа Електронског факултета у Нишу број 07/01-001/11-009 
од 05.11.2010. године одређена је Комисија за писање извештаја о кандидатима 
пријављеним на конкурс за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну 
област Рачунарство и информатика на периoд у трајању од три године у саставу: 

1. Проф. др Леонид Стоименов, Електронски факултет у Нишу 

2. Проф. др Милена Станковић, Електронски факултет у Нишу  

3. Проф. др Владан Девеџић, Факултет организационих наука, Универзитет у 
Београду 

 Прихватајући именовање и након увида у приложени конкурсни материјал, 
Комисија подноси следећи 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

 

На конкурс објављен у дневном листу „Народне новине“ јавио се само кандидат мр 
Милош Радмановић, асистент-приправник при Катедри за Рачунарство Електронског 
факултета у Нишу.  

 

1. ОПШТИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ  

Милош Радмановић је рођен 16. јуна 1976. године у Нишу. Основну школу 
“Свети Сава” и гимназију “Светозар Марковић” je завршио са одличним успехом. У 
току школованја био је награђиван дипломама на општинском, регионалном и 
републичким такмичењима из математике, физике и информатике. Носилац је златне 
медаље из области физике на Савезној смотри научно-техничког стваралаштва 1995. 
године. 

Електронски факултет у Нишу уписао је 1995. године. Током студија, носилац је 
студентских награда 1996., 2000. и 2001. године. Због свог великог интересованја за 
научну област рачунарства и информатике на факултету је био аутор многобројних 
пројеката из области програмирања. Дипломирао је фебруара 2001. са оценом 10 на 
дипломском испиту  и просечном оценом у току студија 9.29 (девет и 29/100). 
Магистарске студије је уписао 2001. године на Електронском факултету у Нишу, смер 
за рачунарску технике и информатике. Магистрирао је јула 2006. са оценом 10 на 
магистарском испиту и просечном оценом у току студија 10.00 (десет). Докторске 
студије је уписао 2007. године на Електронском факултету у Нишу, смер за рачунарску 
технику и информатику. 

Од 2001. године запошљен је на Електронском факултету у Нишу као асистент 
приправник на катедри за рачунарство. До 2003. године био је ангажован у процесу 
наставе на предметима: Програмирање и Програмски језици. До 2007. године је 



ангажован на предметима: Увод у рачунарство, Алгоритми и програмирање, Логичко 
пројектовање, Напредне технике за обраду слике, Напредне технике у логичком 
пројектовању, Увод у фази логику, Препознавање узорака  и Напредне технике за 
обраду сигнала. Тренутно је ангажован на предметима: Алгоритми и програмирање, 
Логичко пројектовање, Програмски језици, Методи и системи за обраду сигнала, 
Препознавање узорака, Спектралне методе, Напредне методе за обраду слике, 
Напредне технике дигиталне логике, Фази логика и Системи за дигиталну обраду 
сигнала. Током 2002. године био је ангажован у извођењу специјалистичких 
комерцијалних курсева на Електронском факултету у Нишу “Програмски језик C” и 
“Програмски језик C++”.  

 Области његовог интересовања током досадашњих истраживања су: дигитална 
логика, логичко пројектовање, програмски језици и Интернет технологије. Био је 
учесник на пројекту “Виртелне Веб лабораторије за перманентно инжењерско знање”, а 
тренутно је ангажован на пројекту “Спектралне технике на коначним групама са 
применама у обради сигнала и пројектовању дигиталних система” под 
покровитељством Министарства за науку, технологију и развој. Његов научно-
истраживачки рад у области дигиталне логике и логичког пројектовања био је подржан 
ДААД стипендијом у оквиру пакта за стабилност југоисточне Европе и студијским 
боравцима на Универзитету у Дортмунду, 2004., 2005. и 2006. године. 

 

2. НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

а. Научне књиге и монографије 

1. М. Радмановић, Д. Јанковић, Р. Станковић, “Логичко пројектовање, практикум за 
лабораторијске вежбе”, Електронски факултет у Нишу, 2005. ИСБН 86-85195-13-6  

б. Поглавља у књигама и прегледни чланци 

1. M. Radmanović, R. Stanković, C. Moraga, “Performance of DD-based Methods for 
Calculation of the Dyadic Autocorrelation”, Forschungsberichte Research Reports, 
Fachbereich Informatik, Universität Dortmund, ISSN 0933-6192, September 2005.  

в. Техничка решења  

1. М. Радмановић, “PLABB - Aлат за оптимизацију прекидачких функција“,  
Електронски факултет у Нишу, 2010. 

2. М. Радмановић, “BDDMinPath - Aлат за оптимизацију прекидачких функција“,  
Електронски факултет у Нишу, 2009.  

3. М. Радмановић, “LogicEdit - Aлат за оптимизацију прекидачких функција“,  
Електронски факултет у Нишу, 2005. 

г.  Објављени радови међународног значаја 

1. M. Radmanović, “Software Tools for Random-Based Generation of Switching 
Function Banchmarks”, Int. Conf . ICEST 2010, Ohrid, Macedonia.  

2. M. Radmanović, R. Stanković, C. Moraga, “Analysis of Decision Diagram based 
Methods for the Calculation of the Dyadic Autocorrelation”, International Journal of 
Systemics, Cybernetics and Informatics, Pentagram Research Publication, July 2007. 

3. M. Radmanović, “Tools for Calculating Autocorrelation Spectrum by Using The 
Wiener-Khinchin Theorem“, 39th  Int. Conf . ICEST 2006, Sofia.  



д.  Објављени радови националног значаја 

1. M. Radmanović, D. Gajić, “Primena Zobrist heširanja kod implementacije BDD paketa 
za rad sa Boolovim funkcijama”, Conf ETRAN, Donji Milanovac, 2010. 

2. M. Радмановић, Д. Вучковић, “Анализа коришћења Web e-learning окружења у 
процесу наставе на универзитету“, L конф. ЕТРАН-а, Београд, 2006.  

3. М. Радмановић, “Софтверски алат за рачунање аутокорелације прекидачких 
функција преко дијаграма одлучивања“, Конф. ЈУИНФО 2006, Копаоник, 2006. 

ђ. Магистарске и доктроске тезе  

1. М. Радмановић, “Аутокорелација прекидачких функција”, магистарска теза, 
Електронски факултет у Нишу, јул 2006.   

 

3.  АНАЛИЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

У књизи а.1, којa представља практикум за лабораторијске вежбе, дате су теоријске 
основе и упутства за решавање проблема у логичком пројектовању. Овај практикум је 
прилагођен плану и програму лабораторијских вежби из логичког пројектовања и 
користи се у процесу  наставе на Електронском факултету у Нишу као редован уџбеник 
за предмет Логичко пројектовање. 

У прегледном чланку б.1 дате су теоријске основе метода за рачунање аутокорелације 
прекидачких функција преко вектора и коришћењем дијаграма одлучивања. 
Представљени су први кораци у развоју окружења за анализу прекидачких функција, 
као и перформансе метода за рачунање аутокорелације добијене коришћењем тог 
окружења.  

Програмско окружење в.1 се користе у процесу истраживања оптимизације 
прекидачких функција. Ово окружење представља синтетички бенчмарк генератор 
двонивовских репрезентација прекидачких функција прилагођен за тестирање и 
истраживање бинарних дијаграма одлучивања. Имплементирани су алгоритми за 
случајно генерисане репрезентације прекидачке функције са контролисаним 
параметрима. За имплементацију је коришћен MSVisual C++ језик. 

Програмско окружење в.2 се користе у процесу истраживања оптимизације 
прекидачких функција. Ово окружење користи двонивовску репрезентацију прекидачке 
функције, а као резултат даје оптимизовану репрезентацију функције представњену 
преко раздељених бинарних дијаграма одлучивања. Имплементирани су алгоритми за 
тражење најоптималније репрезентације прекидачке функције преко бинарног 
дијаграма одлучивања, користећи објектно-орјентисане принципе за креирање BDD 
пакета као основе. За имплементацију је коришћен MSVisual C++ језик. 

Програмски пакет в.3 реализован је као помоћно средство за решавање проблема у 
логичком пројектовању. У оквиру пакета реализоване су методе за минимизацију, 
декомпозицију и оптимизацију преко РидМилерових развоја прекидачких функција. 
Пакет се користи у процесу наставе на Електронском факултету у Нишу у оквиру 
лабораторијских вежби из предмета Логичко пројектовање. За имплементацију је 
коришћен MSVisual C++ језик.  

У раду г.1 су описани неки алгоритми за случајно генерисане репрезентације 
прекидачке функције са контролисаним параметрима. Приказана је њихова 
имплементација у облику синтетичког бенчмарк генератора функција прилагођених за 



тестирање и истраживање бинарних дијаграма одлучивања. Приказани су и 
експериментални резултати тестиранја случајно генерисаних функција.  

У раду г.2 су дискутоване методе за рачунање аутокорелације прекидачких функција 
преко вектора и бинарних дијаграма одлучивања и извршена је експериментална 
анализа перформанси метода.  

У раду г.3 су описани алати за рачунање аутокорелације прекидачких функција 
коришћењем Wiener-Kinchin теореме преко матрица и дијаграма одлучивања. 
Приказани су експериментални резултати ефикасности ових алата.  

У раду д.1 је приказана идеја коришћења Zobrist хеширања код имплементације BDD 
пакета. Приказани су и експериментални резултати тестиранја ове идеје у реалним 
условима.  

У раду д.2 је приказана анализа коришћења Веб едукативног портала у процесу наставе 
на Електронском факултету у Нишу. У раду су презентоване и дискутоване тромесечне, 
месечне и полумесечне статистике коришћења портала, а потом хардверска и 
софтверска опремљеност студената.  

У раду д.3 су описане структуре софтверских алата за рачунање аутокорелационих 
коефицијената прекидачких функција преко дијаграма одлучивања. Приказани су 
експериментални резултати тестирања ових алата.  

У раду ђ.1 су описана сва достигнућа у области аутокорелације прекидачких функција. 
У раду је приказана идеја рачунања аутокорелације прекидачких функција преко 
дијаграма одлучивања. Приказани су и експериментални резултати тестиранја ове идеје 
у реалним условима.  

 

4.  НАСТАВНО- ПЕДАГОШКИ РАД 

 

У току осмогодишњег рада на Електронском факултету Милош Радмановић је држао  
рачунске и лабораторијске вежбе из предмета: Логичко пројектовање, Алгоритми и 
програмирање, Увод у рачунарство, Програмски језици, Програмирање, Основи 
рачунарске технике, Напредне технике за обраду слике, Напредне технике за обраду 
слике, Напредне технике у логичком пројектовању, Увод у фази логику, Препознавање 
узорака, Напредне технике за обраду сигнала, Методи и системи за обраду сигнала, 
Спектралне методе, Напредне технике дигиталне логике и Системи за дигиталну 
обраду сигнала. У току дугогодишњег рада на факултету стекао је значајно педагошко 
искуство и испољио квалитете и смисао за наставно-педагошки рад са студентима.  

 

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ 

 

На основу података о досадашњем научно-истраживачком и стручном раду кандидата, 
чињеница да је до сада објавио више научно-истраживачких радова и учествовао у 
реализацији више научно-истраживачких пројеката, као и чињенице да је успешно 
одбранио магистарску тезу и стекао звање магистра техничких наука, Комисија 
закључује да кандидат мр Милош Радмановић испуњава услове предвиђене Законом о 
високом образовању за избор у звање асистент.  



Комисија са задовољством предлаже Изборном већу Електронског факултета у Нишу 
да мр Милоша Радмановића изабере у звање асистент за ужу научну област 
Рачунарство и информатика на Електронском факултету у Нишу. 

 

 У Нишу, 14.12.2010. године 
 
      ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ 
 
 

 

Проф. др Леонид Стоименов, с. р. 

Електронски факултет у Нишу 

 

 

Проф. др Милена Станковић, с. р. 

Електронски факултет у Нишу  

 

 

Проф. др Владан Девеџић, с. р. 

Факултет организационих наука, Универзитет у 
Београду 

 


