
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 
 

 На основу одлуке Изборног већа Електронског факултета у Нишу број 07/01-001/11-010 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" дана 22.10.2010. године, пријавио 

се један кандидат, магистар Владан Михајловић, асистент Електронског факултета у Нишу. 
 
1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
 
 а) Лични подаци 
 

Владан Михајловић је рођен 23. октобра 1976. године у Нишу, где тренутно живи и ради. 
 
 б) Подаци о досадашњем образовању 
 

Основну и средњу школу завршио је у Нишу са одличним успехом. Као ученик гимназије 
„Бора Станковић“ два пута је учествовао на републичком такмичењу из Математике. Електронски 
факултет у Нишу уписао је школске 1995/96. године. За изузетне резултате током студија, 
награђен је похвалницама на првој, другој и четвртој години студија. Дипломирао је 30.05.2001. 
године на смеру Рачунарска техника и информатика са просечном оценом 9,16 и оценом 10 на 
дипломском раду. 

Магистарске студије уписао је школске 2001/02. године, на смеру Рачунарска техника и 
информатика, и све испите предвиђене програмом положио са оценом 10. Дана 11.10.2010. године 
одбранио је магистарску тезу под називом: „3Д визуелизација и анализа облака у системима 
одбране од града“, и тиме испунио услов за стицање академског назива магистра 
електротехничких наука. 
 
 в) Професионална каријера 
 

Након завршетка редовних студија, ангажован је на Електронском факултету у Нишу у 
својству истраживача-стипендисте. У истом периоду ангажован је и у наставном процесу, на 
пословима извођења вежби при катедри за Рачунарску технику и информатику.  

 
Дана 17.09.2002. године изабран је у звање асистента-приправника за ужу научну област 

Рачунарево и информатику. Тренутно је ангажован на извођењу аудитивних и лабораторијских 
вежби из осам предмета на смеру Рачунарство и информатика. 

 
2. ПРЕГЛЕД И МИШЉЕЊЕ О ДОСАДАШЊЕМ НАУЧНОМ И СТРУЧНОМ РАДУ 
КАНДИДАТА 
  

Кандидат је као аутор или коаутор објавио следеће радове: 



 
а) Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33) 
 
а1. Marko Kovačević, Vladan Mihajlović, Igor Antolović, Bratislav Predić, Dejan Rančić, Zoran Babić, 
“Volume Modeling and Seeding Parameters Calculation for Hail Suppression Purposes”, XLX 
International Scientific Conference on Information, Communication And Energy Systems And 
Technologies – ICEST 10, Ohrid, Macedonia, June 2010, Vol 1, pp. 277-280, ISSN: 
978‐ 9989‐ 786‐ 57‐ 0, 
http://www.icestconf.org/images/stories/proceedings/icest_2010/ICEST_2010_VOLUME_01.pdf 
 
а2. Vladan Mihajlović, Bratislav Predić, Dejan Rančić, Slobodanka Djordjević–Kajan, Igor Antolović, 
Zoran Babić, “Architectural Enhancement of HASIS 3D Hail Suppression Information System”, XLIV 
International Scientific Conference on Information, Communication And Energy Systems And 
Technologies – ICEST 09, Veliko Tarnovo, Bulgaria, June 2009, pp. 267-270, ISSN: 978-954-438-795-2, 
http://www.tu-sofia.bg/ENG/fktt/ICEST-09/icest_2009_proceedings_vol_1.pdf 
 
а3. Zoran Babić, Dejan Rančić, Vladan Mihajlović, Igor Antolović, Bratislav Predić, Predrag Eferica, 
"Three-dimensional Clouds Modeling for Hail Suppression Information System", Ninth WMO Scientific 
Conference on Weather Modification, Antalya, Turkey, October 2007, 
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wmp/9th_wea_mod.html 
 
а4. Vladan Mihajlović, Slobodanka Đorđević-Kajan, Dejan Rančić, Bratislav Predić, Igor Antolović, 
Predrag Eferica, Zoran Babić, "Architecture of HASIS-3D System Designed for Hail Suppression 
Purposes", XLII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems 
and Technologies - ICEST 07, Ohrid, Macedonia, June 2007, pp. 403-406, ISBN: 9989-786-06-2, 
http://icest2007.uklo.edu.mk/ 
 
а5. Aleksandar Milosavljević, Dejan Rančić, Aleksandar Dimitrijević, Vladan Mihajlović, "Touch 
Interface Framework for GIS based C4I Systems", XLII International Scientific Conference on 
Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 07, Ohrid, Macedonia, June 
2007, pp. 261-264, ISBN: 9989-786-06-2, http://icest2007.uklo.edu.mk/ 
 
Радови објављени пре претходнох избора 
 
а6. Dejan Rančić, Vladan Mihajlović, Bratislav Predić, Igor Antolović, Predrag Eferica, “Clouds 
Visualization for Hail Suppression Purposes”, The Sixth IASTED International Conference on 
Visualization, Imaging and Image Processing, Palma de Mallorca, Spain, August 2006, pp. 116-121, 
ISSN: 1482-7921,  http://www.iasted.org/conferences/pastinfo-541.html 
 
а7. Leonid Stoimenov, Bratislav Predić, Vladan Mihajlović, Miodrag Stanković, “GIS Interoperability 
Platform for Emergency Management in Local Community Environment”, 8th AGILE Conference on 
GIScience, Estoril, Portugal, May 2005, pp. 635-640, 
http://plone.itc.nl/agile_old/Conference/estoril/papers/89_Leonid%20Stoimenov.pdf 
 
а8. Dejan Rančić, Aleksandar Dimitrijević, Aleksandar Milosavljević, Aleksandar Kostić, "GIS and 
Virtual Reality Systems Integration", XXXIX International Scientific Conference on Information, 
Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2004, Bitola, Macedonia, June 16-19, 
2004, Vol. 1, pp. 313-316, ISBN 9989-786-38-0. 
 
А9. Dejan Rančić, Vladan Mihajlović, “Three-Dimensional Geographical Information Systems”, 
XXXVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and 
Technologies - ICEST 2003, Sofia, Bulgaria, October 2003, pp. 355-358, ISBN: 954-580-146-8, 
http://www.coronetbooks.com/books/i/ices1468.htm 
 
А10. Dejan Rančić, Aleksandar Dimitrijević, Aleksandar Milosavljević, Vladan Mihajlović, Aleksandar 
Kostić, "Virtual GIS for Prediction and Visualization of Radar Coverage", Third IASTED International 



Conference on Visualization, Imaging and Image Processing, September 8-10, 2003, Benalmadena, 
Spain, vol. II, pp. 970-974, http://www.iasted.org/conferences/pastinfo-396.html 
 
б) Радови у часопису националног значаја или рад у међународном часопису који није на 
СЦИ листи (М52): 
 
б1. Dejan Rančić, Bratislav Predić, Vladan Mihajlović, “Online and Post-processing of AVL Data in 
Public Bus Transportation System”, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 
Publised by World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) - Stevens Point, 
Wisconsin, USA, Volume 5, Issue 3, pp. 229-236, March 2008., ISSN: 1790-0832, 
http://www.wseas.us/e-library/transactions/information/2008/25-338.pdf 
 
в) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63) 
 
в1. Marko Kovačević, Vladan Mihajlović, Igor Antolović, Dejan Rančić, Zoran Babić, “Vizueliuacija 
vazdušnih strujanja unutar oblaka zasnovana na LIC metodi”, YUINFO 2010, Kopaonik, mart 2010. 
godine, zbornik na CD-u, ISBN: 978-86-85525-05-6, http://www.e-drustvo.org/yuinfo/yuinfo2010.html 
 
в2. Igor Antolović, Vladan Mihajlović, Dejan Rančić, Miroslav Milivojević, “GINISVIS: okruženje za 
3D vizuelizaciju zasnovano na upravljanju tokom obrade podataka”, YUINFO 2010, Kopaonik, mart 
2010. godine, zbornik na CD-u, ISBN: 978-86-85525-05-6, http://www.e-
drustvo.org/yuinfo/yuinfo2010.html 
 
в3. Vladan Mihajlović, Slobodanka Đorđević-Kajan, Dejan Rančić, Bratislav Predić, Igor Antolović, 
Zoran Babić, “Nadgradnja HASIS 3D informacionog sistema odbrane od grada”, YUINFO 2009, 
Kopaonik, mart 2009. godine, zbornik na CD-u, ISBN: 978-86-85525-04-9, www.e-
drustvo.org/yuinfo/yuinfo2009.html 
 
в4. Igor Antolović, Miloš Bogdanović, Bratislav Predić, Vladan Mihajlović, Dejan Rančić, Bratislav 
Blagojević, Vlada Antić, “Web portal za analizu kvaliteta realizacije gradskog i prigradskog autobuskog 
saobraćaja”, 16. telekomunikacioni forum TELFOR 2008, Beograd, novembar 2008. godine, zbornik na 
CD-u, pp. 57-60, ISBN: 978-86-7466-337-0, http://2008.telfor.rs/ 
 
в5. Igor Antolović, Vladan Mihajlović, Dejan Rančić, Marko Kovačević, “Primena Laplasovog 
algoritma na generisanje glatkih izopovršina kod gradonosnih oblaka“, 52 Konferencija ETRAN-a, Palić, 
jun 2008. godine, zbornik na CD-u, RT7.7, ISBN 978-86-80509-63-1, http://etran.etf.bg.ac.rs 
 
в6. Dejan Rančić, Vladan Mihajlović, Marko Kovačević, Igor Antolović, Zoran Babić, “Modeliranje 
zapremine i izračunavanje parametara za zasejavanja gradonosnih oblaka”, YUINFO 2008, mart 2008. 
godine, zbornik na CD-u, ISBN: 978-86-85525-03-2, http://www.e-drustvo.org/yuinfo2008resume.htm 
 
в7. Dejan Rančić, Vladan Mihajlović, Bratislav Predić, Bratislav Blagojević, Vlada Antić, 
“Automatizovano generisanje izveštaja o javnom gradskom prevozu na osnovu AVL podataka”, YUINFO 
2008, mart 2008. godine, zbornik na CD-u, ISBN: 978-86-85525-03-2, http://www.e-
drustvo.org/yuinfo2008resume.htm 
 
в8. Bratislav Predić, Vladan Mihajlović, Aleksandar Milosavljević, Dejan Rančić, Slobodanka 
Đorđević-Kajan, “Automatizovana analiza gradskog autobuskog saobraćaja korišćenjem podataka iz 
AVL sistema“, 51 Konferencija ETRAN-a, Igalo, jun 2007. godine, zbornik na CD-u, RT8.3, ISBN 978-
86-80509-62-4, http://etran.etf.bg.ac.rs/etran2007/Drustvo.htm 
 
Радови објављени пре претходнох избора 
 
в9. Vladan Mihajlović, Slobodanka Đorđević-Kajan, Dejan Rančić, Bratislav Predić, Zoran Babić, “2D 
vizuelizacija oblaka u informacionom sistemu odbrane od grada”, YUINFO 2007, Kopaonik, mart 2007. 
godine, zbornik na CD-u, ISBN: 978-86-85525-02-5, http://www.e-drustvo.org/yuinfo/yuinfo2007.html 



 
в10. Vladan Mihajlović, Dejan Rančić, Igor Antolović, Bradislav Predić, Predrag Eferica, Aleksandar 
Kostić, Zoran Babić, “Vizuelizacija oblaka u informacionom sistemu odbrane od grada”, 50 Konferencija 
ETRAN-a, Beograd, jun 2006, vol. III, pp. 110-113, ISBN: 86-80509-60-4, http://etran.etf.bg.ac.rs 
 
в11. Aleksandar Kostić, Dejan Rančić, Predrag Eferica, Vladan Mihajlović, Bratislav Predić, 
“Informacioni sistem impulsno doplerovih radara u odbrani od grada”, INFOTEH 2006, Jahorina, mart 
2006, vol. 5, ref. B-II-11, pp. 119-123, zbornik na CD-u, http://www.infoteh.rs.ba 
 
в12. Vladan Mihajlović, Bratislav Predić, Dejan Rančić, Predrag Eferica, Zoran Babić, “Informacioni 
sistem odbrane od grada prilagođen meteorološkim radarima tipa Gematronik”, YUINFO 2006, 
Kopaonik, mart 2006. godine, zbornik na CD-u, ISBN 86-85525-01-2, http://www.e-
drustvo.org/new/yuinfo2006.html 
 
в13. Bratislav Predić, Milan Gocić, Vladan Mihajlović, Dejan Rančić, Slobodanka Đorđević-Kajan, 
Aleksandar Kostić, “Sistem za daljinsko očitavanje i kontrolu automatskih hidrometeoroloških mernih 
stanica”, YUINFO 2006, Kopaonik, mart 2006. godine, zbornik na CD-u, ISBN 86-85525-01-2, 
http://www.e-drustvo.org/new/yuinfo2006.html 
 
в14. Vladan Mihajlović, Slobodanka Đorđević-Kajan, Aleksandar Dimitrijević, “Indeksiranje vektorskih 
prostornih podataka u sistemu za praćenje mobilnih objekata”, 49 Konferencija ETRAN-a, Budva, Srbija i 
Crna Gora, jun 2005, vol. III, pp.173-176, ISBN 86-80509-55-8, http://etran.etf.bg.ac.rs 
 
в15. Aleksandar Stanimirović, Leonid Stoimenov, Slobodanka Đorđević-Kajan, Vladan Mihajlović, 
“Integrisani pristup heterogenim i distribuiranim izvorima geoinformacija”, YUINFO 2005, Kopaonik, 
mart 2005. godine, zbornik na CD-u, http://www.e-drustvo.org/yuinfo2005resume.htm 
 
в16. Vladan Mihajlović, Dragan Stojanović, "Analiza primene R i R* stabla za indeksiranje podataka o 
javnim površinama u GeoJP aplikaciji", 47 Konferencija ETRAN-a, Herceg Novi, Srbija i Crna Gora, jun 
2003. godine, vol III, pp. 163-166, http://etran.etf.bg.ac.rs 
 
в17. Dejan Rančić, Aleksandar Dimitrijević, Vladan Mihajlović, "Integracija geografskih informacionih 
sistema i sistema virtuelne realnosti", YUINFO 2003, Kopaonik, Srbija i Crna Gora, mart 2003. godine, 
zbornik na CD-u 
 
в18. Vladan Mihajlović, Slobodanka Đorđević-Kajan, "Analiza mogućnosti primene R, R+ i R* stabla 
za indeksiranje prostornih podataka", 46 Konferencija ETRAN-a, Banja Vrućica, Republika Srpska, jun 
2002. godine, vol III, pp. 43-46, http://etran.etf.bg.ac.rs 
 
в19. Vladan Mihajlović, Aleksandar Dimitrijević, Leonid Stoimenov, Slobodanka Đorđević-Kajan, 
"ECW i MrSID metodi kompresije slike zasnovani na diskretnoj Wavelet transformaciji", YUINFO 2002, 
Kopaonik, mart 2002. godine, zbornik na CD-u 
 
 
2.1 ПРЕГЛЕД ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА ОД ПОСЛЕДЊЕГ ИЗБОРА 
 
У раду а1 представљен је 3Д модел репрезентације облака на основу података добијених радаром. 
Развијен је метод за одређивање параметара ракета тако да њихова путања обезбеди максималну 
ефикасност засејавања запремине облака добијене одабраним моделом. Одређивање параметара 
обавља се у реалном времену према захтевима система одбране од града. 
 
Рад а2 садржи опис надградње архитектуре HASIS 3D система који треба да обезбеди интеграцију 
података добијених са више извора. Архитектура је развијена тако да омогући флексибилно 
дефинисање извора података и пројектовање метода за формирање интегрисаних скаларних и 
векторских продуката који прецизније представљају ситуацију у атмосфери. 
 



У раду а3 је описан метод коришћен за 3Д визуелизацију облака на основу података добијених 
радарским скенирањем. Метод обезбеђује ефикасно формирање 3Д изоповршине. Наведене су 
предности које метод обезбеђује у сврху одбране од града. 
 
Рад а4 садржи опис архитектуре HASIS 3D система који се користи у систему одбране од града 
Републике Србије. Архитектура је развијена тако да обезбеди ефикасну 2Д и 3Д визуелизацију 
радарских података, као и праћење ситуације у атмосфери и пружање помоћи при доношењу 
одлуке о дејству на градоносни облак.  
 
У раду се а5 је представљен софтверски оквир за брзи развој напредног графичког интерфејса за 
ГИС и Ц4 системе који се користе на уређајима са екранима осетљивим на додир. Окружење 
подржава основе особине захтеване од оваквих система, као што су транспарентност, аутоматско 
уређење и зумирање. Флексибилност система обезбеђена је коришћењем XML-а за опис 
корисничког интерфејса. 
 
Рад б1 садржи опис реализованог система за праћење аутобуског саобраћаја у граду Нишу. Пажња 
је посвећена анализи података о кретању возила. Описани су методи пројектовани да обезбеде 
накнадну анализу остварености планова предвиђени дневним аутобуским саобраћајем. Поред тога 
описан је метод за предвиђању путање возила у реалном времену. 
 

Рад в1 садржи истраживање метода визуелизације поља векторских података и метода 
представљања реконструисаног вектора ветра унутар обла добијеног од реалних података. 
Развијени метод користи LIC методу представљања вектора је дискутован и прилагођен тако да 
обезбеди што већу прегледност и потребну ефикасност. 
 
У раду в2 је представљено GinisVis окружење за брз и ефикасан развој прототипа ГИС апликације 
намењених 3Д визуелизацији. Развој се заснива на креирању графа управљања током података. 
Окружење је валидирано на примеру визуелизације облака представљених изоповршином. 
 
Рад в3 садржи опис надградње архитектуре HASIS 3D система која треба обезбедити проширење 
система у сврху формирања композитних продуката на основу података са више радара. 
Архитектура је пројектована да омогући једноставну измену метода за побољшање увида у 
ситуацију о атмосфери. 
 
У раду в4 је описан Web портал који представља јавни сервис за праћење возила градског 
саобраћаја. Овај систем је пројектован да обезбеди ефикасно управљање подацима о градском 
саобраћају, кроз планирање и преглед тренутне ситуације. 
 
Фокус рада в5 је побољшавање приказа изоповршина. Метод користи Лапласов алгоритам за 
побољшавање визуелизације 3Д запремине облака на основу података са радара. Дата је анализа и 
дискусија параметара алгоритма у односу на квалитет приказа и ефикасност извршења. 
 
Рад в6 представља резултате истраживања модели представљања запремине облака. Развијен је 
модел који обезбеђује ефикасан прорачун дејства на градоносне облаке на основу задатих 
метеоролошких критеријума. 
 
У раду в7 представљен је систем за праћење возила градског саобраћаја. Описана је архитектура 
система која омогућава праћење кретања возила. Описан је метод за формирање извештаја о 
испуњености планираних задатака у градском саобраћају на основу GPS података о кретању 
сваког појединачног возила. 
 
У раду в8 представљен је систем за праћење возила градског саобраћаја. Описана је архитектура 
система на нивоу компоненти система. Описан је метод за анализу градског саобраћаја на основу 
података о кретању сваког појединачног возила и дискутоване његове перформансе. 
 



 
2.2 НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ 
 
У периоду 2002-2010. Године, кандидат магистар Владан Михајловић учествовао је на следећим 
научно-истраживачким пројектима: 

• Интегрисани информациони систем одбране од града – HASIS 3DI, финансиран од стране 
Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије и Републичког 
хидрометеоролошког завода Србије, бр. TR-12003 (2008-2010).. 

• Интелигентна интеграција геопросторних, пословних и техничких информација на нивоу 
предузећа, финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике 
Србије и ЕД „Југоисток“ Ниш, бр. TR-13003 (2008-2010). 

• Развој виртуелног окружења за тродимензиону визуелизацију облака и дејства на 
градоносне ћелије, финансиран од стране Министарства за науку и заштиту животне 
средине Републике Србије и Републичког хидрометеоролошког завода Србије, бр. TR-
006213. (2005 - 2007) 

• Географски информациони систем за евиденцију, одржавање и анализу 
електродистрибутивне мреже, финансиран од стране Министарства за науку и заштиту 
животне средине Републике Србије и ЈП "Електродистрибуција" Ниш, бр. TR-6217A. 
(2005 - 2007) 

• Географски информациони систем за локалну управу заснован на Интернет/WWW 
технологијама, финансиран од стране Министарства за науку, технологију и развој 
Републике Србије и Локалне управе града Ниша - IT.1.23.0249A. (2002 - 2004) 

 
 
2.3 РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ 
 
Кандидат магистар Владан Михајловић учествовао је до сада на више развојних пројеката који су 
реализовани у оквиру Лабораторије за рачунарску графику и ГИС. Списак ових пројеката је дат у 
наставку: 

• ИОРП-1 – Информациони систем за избор и оцену радарских положаја. Пројекат је урађен 
за Министарство одбране Србије и Црне горе. Прихваћен је од стране Војне контроле 
квалитета Министарства одбране СЦГ 2003. године (бр. пријаве 1/05-022/03-002/2003). 
Систем је уведен је у наоружање и користи се у Војсци Србије. 

• SkyBуs – Систем за праћење јавног градског и приградског саобраћаја заснован на 
GPS/GPRS технологији. Пројекат је урађен за Управу за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај града Ниша где се и користи од 2006. године. 

• GinisAVL – Систем за праћење возила заснован на GPS/GPRS технологији. Пројекат је 
урађен за ЈКП НАИСУС где се и користи од 2007. године. 

• Универзална корисничка софтверска платформа ГИС Војске Србије – Географски 
информациони систем за војне намене који укључује десктоп ГИС апликацију, ГИС 
сервер, мобилну и web ГИС апликације. Пројекат је урађен за Министарство одбране 
Србије. Користи се у Војсци Србије од 2010. године. 

 
 
2.4 НАСТАВНО-ПЕДАГОШКА АКТИВНОСТ 
 
а) Ангажовање у настави 
 
Од претходног избора у звање асистент-приправник, кандидат је учествовао у извођењу 
аудитивних и лабораторијских вежби из следећих предмета: Структуре података, Вештачка 



интелигенција, Рачунарска графика, Увод у софтверско инжењерство, Софтверско инжењерство, 
Архитектура и пројектовање софтвера, Географски информациони системи и Пројектни обрасци. 
 
б) Рад на унапређењу наставе 

 
Осим успешног извођења наставе на наведеним предметима, кандидат је показао и сопствену 
иницијативу ка побољшавању и унапређивању наставе кроз следеће активности: 

• Припрему тима за Међународне сусрете студената Електротехнике (Електријада) из 
области Информатике и Објектно-оријентисаног програмирања од 2005. Учешће на 
Електријади као вођа тимова из ове две области на којима су студенти нашег факултета 
освоји већи број медаља и постигли врло запажене резултате.  

 
 
3. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР 
 
На основу до сада публикованих радова, активности на пројекту и досадашњег наставно-
педагошког рада, може се констатовати да кандидат магистар Владан Михајловић испуњава све 
услове предвиђене Законом о високом образовању Републике Србије и Статутом Електронског 
факултета у Нишу да буде изабран за сарадника у звање асистента. 
 
 
4. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР 
 
На основу свега претходно наведеног, Комисија предлаже Изборном већу Електронског факултета 
у Нишу да кандидата магистра Владана Михајловића изабере за сарадника, у звањe асистент, за 
ужу научну област Рачунарство и информатика. 
 
 
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 


