
 

 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 

 

Одлуком Изборног већа Електронског факултета у Нишу од 24.02.2011 године, именована је 
Комисија за писање извештаја о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање 
асистент за ужу научну област Рачунарство и информатика, на период од три године по 
конкурсу који је Електронски факултет у Нишу објавио 13.01.20011. године у дневном листу 
„Народне новине“.  

На основу увида у конкурсни материјал Комисија у саставу: 

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

2. Проф. др Драган Јанковић, Електронски факултет у Нишу, 

3. Доц. др Бранимир Тодоровић, Природно-математички факултет у Нишу. 

подноси следећи  

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

На објављени конкурс јавио се само кандидат мр Иван Петковић, асистент-приправник при 
Катедри за рачунарство Електронског факултета у Нишу.  

 

1. ОПШТИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ  

Иван Петковић је рођен 5. децембра 1977. године у Нишу. Основну школу и гимназију “Бора 
Станковић” завршио је у Нишу са одличним успехом. У току школовања био је учесник 
Републичких такмичења из математике. 

Електронски факултет у Нишу уписао је 1996. године. Током студија, на основу високих 
академских резултата награђен је једнократном стипендијом Краљевске норвешке амбасаде 
2000. године. Исте године, као један од девет студената са свих универзитета у Србији, 
награђен је од стране Британског савета једномесечним боравком у Великој Британији где је 
похађао виши курс енглеског језика. Јула 2002. дипломирао је са оценом 10 на дипломском 
раду и просечном оценом у току студија 9.78 (девет и 78/100).  Магистарске студије је уписао 
2002. године на Електронском факултету у Нишу, на Смеру за рачунарску технику и 
информатику. Ове студије је завршио марта 2006. успешном одбраном магистарског рада 
под насловом „Развој објектно оријентисаног Web клијента“ и просечном оценом 10.00. 
Докторске студије је уписао 2007. године на Електронском факултету у Нишу, Смер за 
рачунарску технику и информатику. 

Свој научно-истраживачки рад у области рачунарских наука је започео још за време студија. 
Основне теме његовог истраживања су Интернет технологије, Web програмирање, 
програмски језици са применама и графички дизајн. 

Од 2003. године запослен је на Електронском факултету у Нишу као асистент приправник 
при Катедри за рачунарство. До сада је био ангажован на одржавању вежби из предмета: 
Увод у рачунарство, Програмски језици, Објектно оријентисано програмирање, Web 
програмирање и Интернет технологије.  

Иван Петковић је аутор оригиналног софтвера за заштиту и компресију Web страна. Овај 
софтвер оцењен је високим оценама у познатим међународним часописима за рачунарство и 
информационе технологије. Био је ангажован на пројекту „Web портал за билансирање, 



планирање и газдовање производњом и потрошњом енергије у локалној заједници“ који се 
финансира из програма Енергетске ефикасности Министарства за науку Републике Србије 
као и у оквиру пројекта „Нумеричко решавање и анализа нелинеарних једначина“, из 
програма основних истраживања истог министарства. У новом пројектном циклусу за период 
2011-2014 Иван Петковић има истраживачку категорију А2. 

 

2. НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

а.  Радови објављени у часописима међународног значаја 

1. M. Petković, S.Ilić, I.Petković: A posteriori error bound methods for the inclusion of 
polynomial zeros, Journal of Computational and Applied Mathematics 208 (2007), 316-330, 
M21. 

2. I. Petković, Computational efficiency of  some combined methods for polynomial equations, 
Applied Mathematics and Computation Vol. 204 (2008), 949-956, M21. 

3. M. Petković, Đ. Herceg, I. Petković, On a simultaneous method of Newton-Weierstrass' 
type for finding all zeros of a polynomial, Applied Mathematics and Computation Vol. 215 
(2009), 2456-2463,  M21. 

4. M. Petković, D. Milošević, I. Petković, On the improved Newton-like methods for the 
inclusion of polynomial zeros, International J. Computer Mathematics Vol. 87 (2010), 1726-
1735, M23. 

5. I. Petković, Computational aspects of the implementation of  disk inversion, Reliable 
Computing Vol. 15 (2010),(u štampi) M23. 

б. Радови објављени у часописима националног значаја 

1. I. Petković: A new program for Web protection and compression. Novi Sad Journal of 
Mathematics, Vol. 32, No. 1, 2002, 167-178.  

в. Радови презентовани на скуповима међународног значаја 

1. I. Petković: Component Development of the Client Side of the Web Applications; 
Proceedings of 6th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, 
Cable and Broadcasting Services, Telsiks 2003, October 2003.  

2. M.Stanković, I. Petković, M. Rajković, Online Web Laboratories implemented as Web 
Services, Invited Lecture, Telfor 2003, November 2003.  

3. I. Petković: Web Component for Online Course Management as Support of Educational 
Process, Proceedings of Workshops on Computer Science Education 2003, 135 - 138.  

4. I. Petković, M.Stanković: Object Oriented Web Client for Content Management Systems, 
Proceedings of ICEST 2004, Bitola 16-19 June 2004, 289-292  

5. M. Stanković, M. Rajković, I. Petković, P. Rajković: Education Supported by Content 
Management Systems, Dekus, Ohrid 2004  

6. I. Petković, M. Stanković, M. Rajković, P. Rajković: Integration of Object Oriented Web 
and Centura CMS, ICEST 2005 

7. I. Petković, M. Stanković, M. Rajković: Web Operative Systems as e-Learning support, 
Telfor 2006, Beograd. 

8. I. Petković, M. Rajković, M. Stanković: An Architecture for online Data Visualization, 
Infoteh 2007, Jahorina. 

9. P. Rajković, I. Petković, M. Stanković: Data Layer Model Realization in Heating Energy 
Distribution System Tracking Application, Infoteh 2007, Jahorina 



10. I. Petković, V. Petković, Interval matrix models of design iteration, Proc. IEEE 
International Conference on Electronics and Information Engineering, Kyoto 2010, vol.1, 
str. 20-24.  

г.  Радови презентовани на скуповима националног значаја  

1. I. Petković: Programming package for solving polynomial equations, Proc. on XIV Conf. 
on Applied Mathematics (eds D. Herceg, K. Surla, Z. Lužanin), Institute of Mathematics, 
Novi Sad 2001, pp. 112 -122.  

2. M. S. Petković, I. Petković: Computer era in mathematics; examples, Proc. on VIII Conf. 
on Computer Science & Information Technologies YU INFO (electronic edition), Kopaonik, 
March 2002.  

3. I. Petković: Webencrypt, application for HTML i Javascript protection, Proc. on VIII Conf. 
on Computer Science & Information Technologies YU INFO (electronic edition), Kopaonik, 
March 2002.  

4. I. Petković: Data organization and management in web service for curriculum 
management. Proc. on IX Conf. on Computer Science & Information Technologies YU 
INFO (electronic edition), Kopaonik, March 2003.  

5. I.Petković, V. Petković: Web application user interface design, Proc. on X Conf. on 
Computer Science & Information Technologies YU INFO (electronic edition), YU INFO 
(electronic edition), Kopaonik, Mart 2004.  

6. I.Petković: Web root-finders as an e-science support, XV Conf. on Applied Mathematics, 
Budva 2004 . 

7. M. Petković, I. Petković: Mathematcs and computers, Invited lecture, XV Conf. on Applied 
Mathematics, Budva 2004. 

8. M. Petković, I. Petković:  Matematics and computers. Proc. of XVI Conf. on Applied 
Mathematics, Institute of Mathematics, Novi Sad 2006, pp. 3-32. 

    д. Софтверски пакети  

1. И. Петковић, Програмски пакет “Web Encrypt” за заштиту и енкрипцију Web страна, 
Електронски факултет у Нишу, 2003. 

2. И. Петковић, Програмски пакет за организацију и управљање садржајем Web сајта 
факултета, примењен у CIITLAB лабораторији Електронског факултета, као и на 
Правном факултету у Нишу, 2004. 

3. И. Петковић, М.Рајковић, П.Раковић, Програмски пакет “Centura“, Web систем за 
управљање садржајем, Електронски факултет у Нишу, 2005-2008. 

4. И. Петковић, Програмско окружење за развој објектно оријентисаног Web клијента, 
Електронски факултет у Нишу, 2005-2008.  

5. М.Станковић, И. Петковић, М. Рајковић, П. Рајковић, Web портал за билансирање, 
планирање и газдовање прозиводњом и потрошњом енергије у локалној заједници, 
Електронски факултет у Нишу, 2007-2008. 

ђ. Уџбеници 

1. М. Станковић, С. Стојковић, М. Радмановић, И. Петковић “Објектно оријентисани 
Језици С++ и Јава са решеним задацима”, Електронски факултет у Нишу, ISBN 86-
85195-08-X . 

е.  Магистарска теза  

И. Петковић, “Развој објектно оријентисаног Web клијента”, магистарска теза, 
Електронски факултет у Нишу, март 2006. 

 



3.  АНАЛИЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

У раду а.1 су разматрани нумерички методи за локализацију нула полинома и одређивање 
дискова у комплексној разни који садрже ове нуле. Предност ових метода врло брзе 
конвергенције је аутоматско одређивање границе грешке апроксимација нула полинома. 
Добијени резултати су посебно анализирани са аспекта рачунарске ефикасности узимајићи у 
обзир перформансе коришћене рачунарске аритметике. 

Радови а.2, а.3 и а.4 односе се на итеративне методе за нумеричко решавање полиномских 
једначина и анализу њихове рачунске ефикасности. Важан допринос у овим радовима је не 
само развој нових нумеричких алгоритама, већ и смањење броја нумеричких операција, што 
директно доводи до повећања рачунске ефикасности ових алгоритама. Аутоматска контрола 
грешке добијених резултата врши се применом кружне комплексне аритметике, што је 
главна тема радова а.1 и а.5. 

У раду а.5 разматрана је примена операција кружне комплексне аритметике при реализацији 
интервалних метода за инклузија комплексних нула полинома. Доказано је да центрирана 
инверзија дискова даје боље резултате у односу на тачну инверзију дискова, што представља 
напредак у односу на досадашњу праксу искључиве примене тачне инверзије. 

У раду б.1 је описан програмски пакет за заштиту и оптимизацију Web страна, као и 
теоријске основе примењених метода.  

У радовима в.1, в.4, в6. г.5 и је описан развој објектно оријентисаног Web клијента (д.3). 
Наведене су предности овог приступа у односу на конвенционалан приступ. Практична 
примена овог софтвера је наведена у раду в.6, где се дискутује његова интеграција са 
системом за управљање садржајем, развијеног у CIITLAB лабораторији (д.4). Резултат 
интеграције је оптимизација корисничког интерфејса.   

Радови в.2 в.3, г.4 описују напредна софтверска решења за управљање курсевима путем 
Интернета. Она представљају део програмскох пакета д.2. У радовима  је наведена и 
архитектура апликације реализована помоћу УМЛ алата. Наведени софтвер је нашао 
практичну примену на Електронском и Правном факултету. 

У радовима в.4, в.5 и в.6 се дискутује о Centura систему за управљање садржајем (д.4), где су 
уједно наведене предности у односу на већ постојеће системе исте намене, детаљна 
архитектура као и практична примена. 

У раду в.7 су дискутовани Web оперативни системи примењени у свхе учења на даљину. 
Web oперативни системи представљају нов коцепт Web апликација, а њихов велики 
потенцијал се може применити при организацији система учења на даљину.   

У раду в.8 је описана архитектура софтвера који има могућност графичког представљања 
података добијених у реалном времену. Овај софтвер је развијен као део Web портала за 
билансирање, планирање и газдовање прозиводњом и потрошњом енергије у локалној 
заједници. 

У раду в.9 је описан модел података коришћен у Web порталу за билансирање, планирање и 
газдовање прозиводњом и потрошњом енергије у локалној заједници. 

У раду в.10 разматран је матрични модел развојно-процесних итерација коришћењем 
ненегативних матрица. Овај модел се примењује итеративно и омогућује прецизну анализу и 
рангирање таскова у једном сложеном процесу у коме постоји међусобна зависност  таскова. 
Предложен је нови метод за рангирање таскова помоћу сопственог вектора који одговара 
доминантној сопственој вредности и нов, општији приступ помоћу интервалних матрица. 

У радовима г.1 и г.6 су описани програмски пакети за налажење нула полинома. 



У радовима г.2, г.7, г.8 је дат историјски преглед развоја рачунара, њихова повезаност са 
математиком, као и међусобни утицај. Описана је и повратна спрега коју су рачунари имали 
на развој математике, на пример на решавање сложених математичких проблема.   

Рад г.3 описује математичке методе као и програмерска решења примењена за развој 
програмског пакета Web encrypt (д.1). 

Програмски пакет д.1 служи за заштиту и компресију Web страна. Компресијом се саобраћај 
између клијента и сервера може смањити и до 70%. За заштиту података се користи 
алгоритам триграфа, често коришћен за војне сврхе. Софтвер има преко 140 клијената широм 
света, углавном из САД-а, али и из других земаља (Мексичко министарство одбране, 
Француски Телеком,...).  

Програмски пакет д.2 је специјализовани систем за управљање садржајем на Web-у. Његов 
циљни домен су образовне институције. Иако нема додирних тачака са Centura системом, 
поседује комплетан систем администације предмета, студентски сервис, разне сервисе за 
научно особље (сервис за генерисање ангажмана, CV-a, итд.). Систем је неколико година 
покретао сајт Катедре за рачунарство Електронског факултета у Нишу, као и Правног 
факултета у Нишу.  

Програмско окружење д.3, које је уједно и основа за магистарски рад, је развијено 
коришћењем модерних клијент технологија – XHTML, CSS, Javascript i DOM. Mотивација је 
била да се направи једноставно али и моћно окружење за брзу израду Web клијента. Цело 
окружење представља апстракцију над постојећим клијентом и поседује објектно 
оријентисани приступ. Ране верзије овог окружења су примењене при изради програмског 
пакета д.2. Даљим развојем је окружење еволуирало у доста сложенији систем, и примењено 
је у програмском пакету д.4.  

Програмски пакет д.4 је развијан неколико година у CIITLAB лабораторији, и представља 
модерно решење за управљање садржајем на Webu. Циљ је био направити систем који ће 
имати карактеристике већ постојећих система те намене, али и низ експерименталних 
карактеристика које би се тестирале у реалном окружењу. Зато Centura поседује клијент 
интерфејс као код Web 2.0 aplikacija, као и подршку за рад са XML-ом. Актуелна верзија 
покреће сајт  http://www.ciitlab.elfak.ni.ac.rs. 

Програмски пакет д.5 је пружа детаљан увид у функционисање система даљинског грејања. 
Оператер има могућност да на мапи града види где су настали кварови, али и да види 
информације о свакој подстаници у граду. Детаљне шеме подстаница приказују измерене 
вредности релевантне за ту подстаницу. Свака мерна вредност се може преставити и 
графиконом. Овај систем се развија у оквиру пројекта, а за потребе топлане у Чачку.   

У уџбенику ђ.1,  који представља методичку збирку задатака, дате су теоријске основе 
објектно оријентисаних програмских језика С++ и Јава, које су илустроване преко 30 
решених задатака. Ова збирка задатака се користи у процесу наставе на Електронском 
факултету у Нишу као редован уџбеник за предмете: Објектно оријентисано програмирање и 
Програмски језици. 

 

4.  НАСТАВНО- ПЕДАГОШКИ РАД 

У току рада на Електронском факултету Иван Петковић је држао  рачунске и лабораторијске 
вежбе из предмета: Увод у рачунарство, Програмски језици, Објектно оријентисано 
програмирање, Веб програмирање, Интернет технологије Веб дизајн. 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 научно-истраживачких пројеката, да је успешно одбранио магистарску тезу, да 
је уписао докторске студије, као и чињенице да је до сада успешно учествовао у реализацији 
наставе из више предмета, Комисија закључује да кандидат мр Иван Петковић испуњава 
услове предвиђене Законом о високом образовању за избор у звање асистент.  

Комисија са задовољством предлаже Изборном већу Електронског факултета у Нишу да мр 
Ивана Петковића изабере у звање асистент за ужу научну област Рачунарство и 
информатика. 

 

 У Нишу,  

22. 03. 2011.  

К О М И С И Ј А 

 

 

1. Проф. др Милена  Станковић, с. р.  

Електронски факултет у Нишу, 

 

 

2. Проф. др Драган Јанковић, с. р.  

Електронски факултет у Нишу, 

 

 

3. Доц. др Бранимир Тодоровић, с. р. 

Природно-математички факултет у Нишу. 


