
YHHBEP3HTET Y KPArYJEB~Y 
<l>AKYnTET TEXHH'-IKHX HAYKA Y '-IA'-IKY 

HACTABHO-HAY'-IHOM BEnY <l>AKYnTETA TEXHH'-IKHX HAYKA y '-IA'-IKY 

BEnY 3A TEXHH'-IKO-TEXHOnOWKE HAYKE YHHBEP3HTETA Y KPArYJEB~Y 

npeAMeT: l,13eewTaj KoM11c11je O ou,eH11 Hay4He 3aCHOBaHOCTl1 TeMe AOKTOpcKe A11CepTau,11je 11 

11cnyl-beHOCT11 yc11oea KaHA11AaTa Mp He6ojwe CTaHKOBHna, A11n/1. 11Hr. e11eKTpoTeXHl1Ke 

OP,llyKOM Bena 3a TeXH114KO-TeXH0/10WKe HayKe YHl1Bep311TeTa y Kparyjeeu,y 6poj IV-04-715/11 OA 

11.09.2019. rOA11He, a Ha npeP,11or HacTaBHO-Hay4HOr Bena ¢>aKy11TeTa TeXHl14Kl1X HayKa y Lla4KY 

(OP,llyKa 6p. 12-1612/8 OA 10.07.2019. rOA11He) 11MeHOBaHl1 CMO 3a 4/laHOBe KoM11c11je 3a ou,eHy 

Hay4He 3aCHOBaHOCT11 TeMe 11 11cnyl-beHOCT11 yc11oea KaHA11AaTa 3a 113paAv AOKTOpcKe A11CepTau,11je 

nOA paAH11M HaC/lOBOM: 

,,<l>AKTOPH Y'-IEtbA 1,,1 nPEABHT:,AtbE YCnEWHOCTH y nPOrPAMHPAtbY 
nPHMEHOM BEWTA'-IKHX HEYPOHCKHX MPE>KA" 

113 Hay4He 0611acrn TeXHl14KO TeXH0/10WKl1X HayKa, y>Ka Hay4Ha 0611acT "1Hcj>OpMaU,110He TeXH0/10r11je 

11 Cl-1CTeMl1, KaHA11AaTa Mp He6ojwe CTaHKOBHna, A11n/10M11paHor 11H>Kel-bepa e11eKTPOTeXHl1Ke. Ha 

OCHOBY noAaTaKa KOjl1Ma pacno11a>1<eMO AOCTaBJbaMO CJ1eAen11 113BeWTaj. 

H3BEWTAJ 

1. Hay4HH np111cryn npo611eMy npeAJ10>KeHor Ha4pra AOKTopcKe AHCepra4Hje H npo4eHa 
Hay4HOr AOnpHHOCa KpajH>er HCXOAa paAa 

npeAJlO>KeHa TeMa AOKTOPCKe A11CepTau,11je np1-1naAa l1CTpa>1<11Bal-b11Ma np11MeHe TeXHl1Ka AaTa 

MajH11Hra 3a aHa11113y 11 npeAB111)al-be ycnewHocrn crvAeHaTa y 0611acrn nporpaM11pal-ba, Kao jeAHOj 

OA Ba>KHl1jl1X 0611acrn y 11H4>opMaU,110Hl1M TeXHO/lOrnjaMa y norneAv TpeHyrHe 3acrynlbeHOCTl1 11 

noTpe6a Ha Tp>1<11wry paAa. AKrye11HOCT ce MO>Ke carneAarn Kpo3 cee np11cyrH11je 3axTeee 3a 

npeAB111)aH>eM 6vAvn11x 06pa3au,a noHawaH>a 11 np1-1MeHe TexH11Ka AaTa MajH11Hra. Y ep11 ee1111Ke 

Ko1111411He noAaTaKa o pea11H11M c11cTeM11Ma HaMene ce noTpe6a 3a aHa11113oM 11crnx paA11 

ocTBap11eal-ba w11per u,11/ba - yHanpe1)11eal-ba HacTaee nporpaM11pa1-ba Kao cneu,11cj>wmor 

A11HaMl14KOr c11cTeMa, a noce6Ho paA11 noeenal-ba ycnewHocrn CTYAeHaTa y nporpaM11paH>y. 

npo611eM 11cTpa>1<11Bal-ba npo11cTeKao je 113 aHa11113e np11cryna Koj11 npoy4aeajy cj>aKTope 

ycnewHor/HeycnewHor y4el-ba 11 cneu,11cj>114Hocrn pa3eoja pa4yHapcKor pa3Ml1Wlbal-ba 11 

nporpaM11pal-ba, c jeAHe cTpaHe, 11 Tparal-ba 3a MeTOAOJ1ornjoM npeAB111)aH>a ycnewHocrn y 

nporpaM11pa1-by 3aCHOBaHOM Ha aKTye11Hl1M AOCT11rHyn11Ma y pa3BOjy TeXHl1Ka AaTa MajHl1Hra, ca 

APvre cTpaHe. 

"1aKo je npo611eM npeAB111)aH>a ycnewHocrn y4eH11Ka/crvAeHaTa jeAHa OA KlbY4Hl1X TeMa neAarowKe 
nc1-1xo11ornje 11 HayKa o 06pa3oea1-t>y, 11cm AaHac nocTaje cee 3Ha4ajH11j1-1 y KOHTeKCTY 11cTpa>1<11Bal-ba 
np11MeH/b11Bocrn pa31111411rnx "1T a11aTa 11 TexH011ornja 3a npeAB111)aH>e noHawal-ba CTYAeHaTa (ca 
noce6Hl1M OCBpTOM Ha np11MeHy TeXHl-1Ka AaTa MajHl1Hra 3a npeAB111)a1-be), WTO noTBpl)yjy 
pecj>epeHTHa 11cTpa>1<11Bal-ba 11 paAOBl1 ny61111KoeaH11 y pecj>epeHTHl1M 4acon11c11Ma. 
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Очекивани резултати овог истраживања су: 1) Креирање, евалуација, тестирање и 
верификација модела неуронских мрежа за предвиђање успешности студената у 
програмирању (узимајући у обзир различите типове програмирања, програмских језика, 
задатака...). 2) Анализа повезаности и интеракција различитих димензија и карактеристика 
програмирања, педагошких варијабли и социо-демографских карактеристика студената и 
одређивање њихове вредности у процесу предвиђања. 3) Анализа повезаности различитих 
карактеристика и типова програмских језика и задатака са преферираним стиловима учења и 
одређивање вредности стилова учења за предвиђање успешности у програмирању.  4) Анализа 
могућности генерализације развијеног модела неуронске мреже за предвиђања успешности 
знања и вештина у другим областима информационих технологија у високошколским 
(универзитетским) институцијама.  5) Креирање Веб базиране апликације за рад крајњег 
корисника (наставника) са неуронском мрежом (избор улазних величина и добијање 
резултата-успешности у програмирању).   
 

На основу плана истраживања, развијене методологије и теоријских основa очекују се следећи 

научни доприноси: 1) Развој оригиналног модела неуронских мрежа за предвиђање 

успешности у области програмирања. 2) Развој Веб базиране апликације за рад са моделом 

вештачких неуронских мрежа. 3) Развој процедура, протокола и алата за прикупљање података 

о факторима предвиђања учења програмирања и креирање валидне базе података за 

предвиђање успешности. 4) Анализа применљивости развијеног модела вештачких неуронских 

мрежа за предвиђање успешности у другим областима информационих технологија. 

Веза са досадашњим истраживањима 

Прегледом и анализом објављених радова кандидата утврђено је да научно-истраживачка 

активност припада ужој научној области Информационе технологије и системи. Током свог 

вишегодишњег истраживачког рада у вези са докторском дисертацијом, заснованог на богатом 

педагошком искуству у раду са студентима у областима информационих технологија,  кандидат 

је објавио више радова у домаћим и међународним часописима, као и на домаћим и 

међународним конференцијама. Радови су објављени из области информационих технологија 

и рачунарске технике, укључујући програмирање и анализу података. Кандидат је своја 

истраживања конципирао са јасном циљном оријентацијом да унапреди наставни процес у 

областима информационих технологија користећи технике дата мајнинга. 

Предложена тема докторске дисертација даје могућност наставка континуираног научно-

истраживачког рада, што за циљ има креирање модела неуронских мрежа за предвиђање 

успешности студената у области програмирања.  

 

2. Образложење предмета, метода и циља који уверљиво упућују да је предложена тема 

од значаја за развој науке 

Предмет, циљеви и хипотезе ове дисертације обухватају следеће 

У области информационих технологија, а посебно у програмирању, постоји потреба за 

предвиђањем образаца понашања студената као и њиховог будућег постигнућа. Постојећа 

решења и модели предвиђања постигнућа студената нису довољно прилагођени 
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специфичностима ИТ области, било универзално за ту област, било уважавајући 

специфичности посебних подручја информационих технологија (програмирање, рачунарске 

мреже, заштита (података, мрежа), базе података...). Осим тога, постоји потреба да крајњи 

корисници који немају специфичне ИТ вештине које се односе на вештачке неуронске мреже 

могу да одреде вредности улазних параметара и добију резултат за предвиђајући параметар 

(у овом истраживању успешност у програмирању).  

Предмет истраживања су фактори и предиктори успешности у усвајању знања и вештина 

програмирања и примена вештачких неуронских мрежа за предвиђање нивоа постигнућа у 

области програмирања као и креирање Веб базиране апликације за рад са креираним 

моделом вештачких неуронских мрежа .  

Циљеви истраживања: 1) утврђивање фактора учења и усвајања знања и вештина из 

програмирања; 2) креирање и вредновање модела неуронских мрежа за предвиђање 

успешности у учењу програмирања; 3) креирање Веб базиране апликације за рад са креираним 

моделом вештачких неуронских мрежа; 4) систематизовање знања о учењу програмирања и 

предвиђању успешности на основу вештачких неуронских мрежа. 

Основне хипотезе од којих се полази 

А) Општа хипотеза 

Модел вештачких неуронских мрежа може се развити довољно прецизно да предвиђа 

успешност студената у програмирању и чије су мере евалуације тачности у складу са 

резултатима валидације у реалним условима.  

Б) Посебне хипотезе: (Х1) Студенти су успешнији у решавању репродуктивних задатака у 

односу на решавање креативних задатака. (Х2) Постоје разлике у успешности у учењу 

програмирања између студената различитог претходног образовања у овој области: успешнији 

су студенти који су поред формалног похађали и различите облике неформалног образовања 

из ИТ области;  успешнији су студенти који су завршили средње образовање из области 

информационих технологија; успешнији су студенти који су у току школовања учили више 

различитих програмских језика. (Х3) Постоје разлике у успешности у учењу програмирања 

између студената који преферирају различите типове програмирања, као и између студената 

који преферирају различите стилове учења. 

Методе истраживања 

Теоријско истраживање обухватаће преглед литературе и теоријске основе у области учења 

програмирања и вештачких неуронских мрежа. За реализацију емпиријског истраживања биће 

примењене: методе анализе садржаја; методе анкетирања и тестирања; статистичке 

процедуре и методе (дескриптивна статистика, корелациона анализа, регресиона анализа, 

дискриминативна статистика); методе моделовања; итд. За обраду података користиће се 

статистички софтвер IBM SPSS 25.  

У истраживању ће бити коришћена вештачка неуронска мрежа, и то вишеслојна мрежа (енгл. 

multilayer perceptron) са три слоја (улазни, скривени и излазни слој). Креирање модела биће 

спроведено кроз фазе: прикупљање података, припрема података (претпроцесирање и 

трансформација) и моделовање; тренирање и тестирање неуронских мрежа (предложени 
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алгоритам тренирања је backpropagation); тумачење резултата неуронских мрежа. За креирање 

модела неуронских мрежа и Веб базиране апликације за рад са креираним моделом вештачких 

неуронских мрежа биће коришћен Microsoft Visual Studio 2017. Улазни слој садржи податке о 

образовању и социодемографске податке (педагошке и социодемографске варијабле у 

истраживању). Излазни слој садржи један параметар: успешност у програмирању. Успешност у 

програмирању је композитна мера која се мери се вредношћу од 0-100 путем остварених 

резултата из предмета из области програмирања и комбинованог теста знања.  

Технике истраживања 

У циљу прикупљања, обраде, анализе података и приказ резултата на којима се заснива развој 

модела, користиће се следеће технике истраживања: 1) за прикупљање података:  

а) примарни подаци: анкентни упитници, тестови знања из области програмирања, Колбов 

инвентар стилова учења; скале самопроцене; б) секундарни подаци: интерни подаци о 

успешности студената (из евиденције у високошколској установи) и екстерни подаци о 

програмима средњошколских предмета (јавно доступни подаци МПНТР); 2) за обраду и 

анализу података: статистичке процедуре (дескриптивна статистика, корелациона анализа, 

анализа варијансе...), техника вештачких неуронских мрежа; 3) за приказ резултата: табеле и 

графикони. 

Варијабле у истраживању: 1) Варијабле програмирања: успешност у програмирању (резултат 

на тесту знања); редослед учења програмских језика; врсте задатака програмирања према 

степену креативности (репродуктивни, креативни); врсте програмских језика; преферирани тип 

програмирања (процедурално, објектно орјентисано, декларативно програмирање); 

самопроцена спремности за програмирање. 2) Педагошке варијабле: образовни профил и 

просечна оцена из средње школе; број бодова на пријемном испиту; година студија, просечна 

оцена, број остварених ЕСПБ и број положених предмета из програмирања до тренутка 

испитивања; облици формалног и неформалног образовања из области програмирање; стил 

учења. 3) Демографске варијабле: пол; величина места у којем је завршена средња школа; 

мрежа образовних профила (заступљеност ИТ профила у месту школовања).  

Узорак: пригодан, 140 студената четворогодишњих студија на СП Информационе технологије 

Факултета техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу.  

Оквирни садржај докторске дисертације 

1. УВОД 

2. ТЕОРИЈСКО–ПРЕГЛЕДНИ ДЕО 

3.  МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА 

5. ЗАКЉУЧАК 

6. ЛИТЕРАТУРА 

7. ПРИЛОЗИ 

У уводном поглављу ће се разматрати значај програмирања као уже-стручне дисциплине у 

оквиру информационих технологија. Биће представљена сврха истраживања уз изложену 

потребу за предвиђањем нивоа успешности у програмирању. Уводни део представиће и 

циљеве истраживања. 



5 
 

Теоријскo-прегледни део садржаће неколико посебних потпоглавља у којима ће бити 

разматрано: 1) систематизован преглед знања везан за програмирање, систематизација 

програмских језика, класификација програмских језика, историјат програмских језика, преглед 

истраживања о учењу програмирања...; 2) систематизован преглед истраживања о факторима 

учења, стиловима учења са фокусом на изабраном моделу Колбовог искуственог учења;  

3) вештачке неуронске мреже и њихова примена у предвиђању успешности; 4) образовни 

контекст учења програмирања (учење програмирања у средњој школи, ставови/процене 

средњошколаца (о образовним профилима, ИТ предметима, наставницима...), процене 

наставника ИТ и програмирања у средњој школи о предметима,...). 

У поглављу Методологија истраживања (организација истраживања) биће дефинисан проблем 

и предмет истраживања, операционализовани задаци, дефинисане варијабле, постављене 

хипотезе, описане методе и инструменти истраживања, дефинисан узорак... 

Резултати истраживања и дискусија биће представљени кроз потпоглавља: 1) Приказ и 

дискусија резулата спроведеног емпиријског истраживања; укључује: анализу међусобне 

повезаност варијабли програмирања и педагошких и демографских варијабли, повезаност 

између стилова учења и успешности у учењу програмирања... 2) Развој модела вештачких 

неуронских мрежа на основу предиктора проучених у емпиријском делу; укључује: поступак 

оптимизације избора фактора учења као улазних параметара у неуронску мрежу; поступак и 

резултате евалуације и тестирања модела вештачке неуронске мреже...3) Креирање Веб 

базиране апликације за рад са развијеним моделом вештачких неуронских мрежа.  

Сви добијени резултати ће бити упоређивани са резултатима сродних истраживања и биће 

анализирана и дискутована могућност примене истих у ширем подручју ИТ образовања.  

Закључак даје разматрање научног доприноса дисертације уз анализу могућности примене 

резултата на ширем подручју образовања. У овом поглављу биће истакнути правци даљег 

истраживања.  

 

3.  Образложење теме за израду докторске дисертације које омогућава закључак да је у 

питању оригинална идеја или оригиналан начин анализирања проблема 

Имајући у виду тренутну заступљеност програмирања као и присутност у курикулумима на 

високошколским установама у оквиру студијских програма информационих технологија 

намеће се потреба за анализом фактора учења програмирања као и предвиђања успешности у 

истом. Неопходно је испитати факторе учења, креирати модел вештачке неуронске мреже, 

тренирати, евалуирати и тестирати исти како би се предвидела успешност студената у 

програмирању. Осим наведеног, неопходно је креирати Веб базирану апликацију за крајњег 

корисника (наставника) који може да обезбеди вредност улазних параметара у мрежи, добије 

резултат (вредност предвиђајуће успешности у програмирању), а да при том не мора 

поседовати специфичне ИТ вештине везане за неуронске мреже, већ само основне (унос 

података).  

За реализацију предложеног истраживања коришћен је адекватан узорак као и одговарајуће 

методе истраживања уз поштовање свих научно-истраживачких принципа.  
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Оригиналност идеје огледа се у свеобухватном приступу анализи фактора учења и креирања 

модела који је јединствен у погледу планираних улазних и излазних параметара као и 

могућности које пружа предвиђање успешности на основу унетих параметара за будуће 

студенте.  Осим тога, оригиналност идеје огледа се и у крајњем резултату-Веб базираној 

апликацији која омогућава крајњим корисницима који немају специфичне ИТ вештине да раде 

са креираним моделом вештачких неуронских мрежа (дају улазне вредности и добијају 

предвиђајућу вредност за успешност у програмирању).  

На основу  систематски испланираног истраживања могу се очекивати поуздани резултати. 

Очекује се да резултати истраживања утичу на квалитет наставног процеса у области 

програмирања у домену прилагођавања наставе према предвиђајућим вредностима 

параметра „успешност у програмирању“.  

 

4. Усклађеност дефиниције предмета истраживања, основних појмова, предложене 

хипотезе, извора података, метода анализе са критеријумима науке уз поштовање 

научних принципа у изради коначне верзије докторске дисертације 

Aнализом предате пријаве теме докторске дисертације закључује се да кандидат мр Небојша 

Станковић планира примену метода истраживања које су усклађене са међународно 

признатим стандардима у научно-истраживачком раду. Општеприхваћени принципи научног 

рада испоштовани су током дефинисања проблема, циља и предмета истраживања, као и 

метода и доприноса самог истраживања. Сродна истраживања која је кандидат навео у 

литератури упућују на актуелност теме у домену примене вештачких неуронских мрежа за 

потребе предвиђања успешности студената. Предложени план истраживања уз наведене 

методе омогућавају остваривање циљeва докторске дисертације који се односе на:  

1) развијање оригиналног модела неуронских мрежа за предвиђање успешности у области 

програмирања; 2) развој процедура и протокола за прикупљање података о факторима учења 

програмирања; 3) развој веб базиране апликације за рад са креираним моделом вештачких 

неуронских мрежа; 4) примену развијеног модела неуронских мрежа за предвиђање 

успешности у другим областима информационих технологија. 

Предложени приступ ће бити тестиран и верификован што даје могућност примене и у другим 

областима информационих технологија. 

 

5.   Преглед научно-истраживачког рада кандидата 

Кратка биографија кандидата 

Небојша Станковић рођен је у Гњилану 8. августа 1966. године. Основну и средњу школу 

завршио је у Чачку, занимање програмер. Дипломирао је на Техничком факултету у Чачку, 

одсек електротехнички, смер Индустријска енергетика 1991. године са темом „Софтверски 

систем за пројектовање конвертора једносмерне струје“ и стекао звање Дипломирани 

инжењер електротехнике. Магистарску тезу под насловом „Прилог симулацији рачунарских 

архитектура“ одбранио је 29. септембра 2009. године на Техничком факултету у Чачку и тиме 
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стекао звање Магистар техничких наука. На Факултету техничких наука у Чачку је на трећој 

години докторских академских студија, студијски програм Информационе технологије.  

Ради на Факултету техничких наука (некадашњи  Технички факултет) у Чачку непрекидно од 1. 

јануара 1992. године, прво као асистент за предмете Процесни рачунари и Програмски језици, 

а потом за предмете Основи рачунарства и информатике, Увод у коришћење рачунара, 

Информационо-комуникационе технологије 1, Информационо-комуникационе технологије 2, 

Рачунарски системи, Програмирање, Електронско пословање, Рачунарске симулације и 

анимације, Увод у програмирање. Тренутно ради као асистент за предмете Информационе 

технологије, Рачунарске апликације, Практикум из програмирања, Практикум из Коришћења 

рачунара 1, Практикум из Коришћења рачунара 2, Практикум из рачунарских апликација, 

Мултимедијални системи, Управљање квалитетом софтвера, Савремене ИТ и системи. 

Коаутор је три програма стручног усавршавања наставника акредитованих од стране 

Министарства просвете и спорта Републике Србије: 1) „Употреби рачунар у настави - 

диференцирана обука наставника“ (акредитован и реализован у периоду 2002-2006);  

2) „Диференцирана информатичка обука наставника (акредитован и реализован у школској 

2007/2008. години); 3) „Хипермедија у настави“, (акредитован у школској 2011/2012. години). 

Био је сарадник и инструктор на акредитованом програму стручног усавршавања наставника: 

„Комуникација и учење у настави технике (КУНТ)“ (акредитован и реализован у периоду 2002-

2006, 2007-2009). Учесник је на пројекту МПНТР Републике Србије под називом „Иновирање 

курикулума и наставничких компетенција за предмет Мултимедијални системи на основним 

академским студијама Информационе технологије 2018“. 

Од 2008. овлашћени је ECDL (European Computer Driving Licence) испитивач. Учествовао је у 

организацији конференција које организује ТФ/ФТН: „Техника и информатика у образовању“, 

2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016. 

Више пута је био предавач на курсевима за информатичку обуку запослених и незапослених за 

потребе Завода за тржиште рада, извођених у организацији Факултета техничких наука у Чачку. 

Кандидат има објављено, као први аутор или коаутор, више радова у часописима и више 

радова на међународним и домаћим конференцијама. 

Објављени радови 

Радови објављени у часопису међународног значаја (М20) 

http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Stankovic Nebojsa Lj&samoar= 

1. Stankovic, N. & Micic, Z. (2018). „Innovating and management of the knowledge base on the 

example of IT applications“, Тelematics and informatics, Еlsevier science B.V, vol. 35, no. 5, pp. 

1461 - 1472, ISSN: 0736-5853, doi: 10.1016/j.tele.2018.02.010, Amsterdam, Aug, 2018. [M21] 

Изабрани радови штампани у зборницима међународних конференција у целини (М33) 

2. Blagojević, M., Milošević, D. & Stanković, N. (2019). „Аn approach for analyzing of published 

manuscript with natural language toolkit (nltk) using python”, 5th International conference on 

Knowledge management and informatics, Тhe higher education technical school of professional 

studies in novi sad, pp. 11 - 16, ISBN 978-86-6211-115-9, Србија, Копаоник, 8. - 9. Jan, 2019. 

http://ftn.kg.ac.rs/akreditacijaFTN/index.php?sp=MAS_IT
http://ftn.kg.ac.rs/akreditacijaFTN/index.php?sp=MAS_IT
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3. Stanković, N., Blagojević, M. & Papić, M. (2018). „Comparative analysis of IT subjects' teaching 

quality in highschools”, Proceedings International scientific conference Unitech 2018, pp. 133 - 

136, ISSN 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 16. - 17. Nov, 2018. 

4. Papić, M., Stanković, N., Pantelić, N. & Vesković, M. (2016). „Analysis of Some Online 

Educational Resources in Serbia“, International scientific conference "UNITECH", Proceedings, 

pp. 268-271, ISSN 1313-230X, 18 – 19th November 2016, Gabrovo, Bulgaria. 

5. Stanković, N., Papić, M. & Pantelić, N. (2016). „Some Issues About the Introduction of E-

Learning in High Schools in Moravica District, Serbia“, International scientific conference 

"UNITECH", Proceedings, pp. 303-308, ISSN 1313-230X, 18 – 19th November 2016, Gabrovo, 

Bulgaria.  

6. Papić, M., Stanković, N. & Blagojević, M. (2016). „Implementation of Facebook for 

Communication and Learning in Higher Education“, International conference "Informational 

Technology for e-Education ITeO", Proceedings, pp. 38-43, ISBN 978-99955-91-96-0, 30 

September – 01 October 2016, Banjaluka, Republika Srpska. 

7. Stanković, N., Papić, M., Pantelić, N. & Jevtić, B. (2016). „Dynamic Presentations and Their Use 

in Education“, International conference "Computer Science and Technology", Proceedings, Vol 

1. pp. 84-89, ISSN 1312-3335, 30 September – 01 October 2016, Varna, Bulgaria.  

8. Papić, M., Stanković, N., Jevtić, B. & Pantelić, N. (2016). „Informal learning via Internet forum“, 

Technics and Informatics in Education, Proceedings, pp. 189-196, UDK: 37.018.43:004.738.12, 

ISBN 978-86-7776-192-9, 28 – 29th of May 2016, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia.  

9. Micić Ž., Stanković, N. & Blagojević, M. (2014). „Clustering of knowledge innovation in 

standardized "hardware's" subfields of information technology“, 5th International conference 

on Information technology and development of education, Idvor, 27. June 2014. pp.319-326. 

ISBN 978-86-7672-225-9 

10. Petrović, S., Micić, Ž., Blagojević, M. & Stanković, N. (2013). „EQMx12 model of excellence for 

is improvement - On the examples of higher education institutions“, Technics Technologies 

Education Management, Volume 8, Number 1, pp.148-157. ISSN 1840-1503  

11. Micić, Ž. & Stanković, N. (2013). „Knowledge and innovations trends in metallurgy subfields 

within standardization platform“, Metalurgia International, University Bucharest, ISSN 1582-

2214, No 18 (8), page 154-160.  

12. Blagojević, M., Stanković, N. & Micić, Ž. (2012). „Аnalysis of the use of the internet among 

children of school age“, International conference on Information technology and development 

of education, ITRO 2012, Proceedings, pp. 388-393. ISBN 978-86-7672-167-2, June 29, 2012, 

Zrenjanin. 

 

 Радови штампани у водећем часопису националног значаја (М52) 

13. Pаpić, М., Stаnkоvić, N. & Vulоvić, R. (2011). „Primјеnа tеstоvа znаnjа u mјеrеnju pоstignućа 

učеnikа iz prеdmеtа Rаčunаrstvо i infоrmаtikа“, Vаspitаnjе i оbrаzоvаnjе – čаsоpis zа 

pеdаgоšku tеоriјu i prаksu, (2011), Brој 2, str. 113-126, YU ISSN: 0350-1094, Zаvоd zа udžbеnikе 

i nаstаvnа srеdstvа, Pоdgоricа.  
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Изабрани радови штампани у зборницима домаћих конференција у целини (M63) 

14. Stanković, N., Blagojević, M. & Papić, M. (2019). „Procena nivoa znanja studenata Fakulteta 

tehničkih nauka u Čačku iz oblasti programiranja“, XXV Skup Trendovi razvoja: "Kvalitet visokog 

obrazovanja", TREND 2019, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, pp. 73-76, 

ISBN 978-86-6022-140-9, Srbija, Kopaonik, 11-14. Feb, 2019. 

15. Pаpić, М., Stаnkоvić, N. & Pаunоvić, V. (2014). „Kоmpаrаtivnа аnаlizа studеntskih prоcеnа 

prеdmеtа iz оblаsti infоrmаciоnih tеhnоlоgiја“, Теhnikа i infоrmаtikа u оbrаzоvаnju, Zbоrnik 

rаdоvа, str. 275-280, UDK: 005.6:004.9, ISBN 978-86-7776-164-6, 30-31. mај 2014., Fаkultеt 

tеhničkih nаukа u Čаčku.  

16. Micić Ž. & Stanković, N. (2013). „Trendovi znanja na platformi standardizacije životne sredine, 

zaštite zdravlja i bezbednosti“, 16th International Conference ICDQM-2013, ISBN 978-86-

86355-14-0, str. 519-529. http://www.dqmcenter.com/index.php?page=dqm-konferencije.  

17. Micić Ž. & Stanković, N. (2013). „Inoviranje znanja o multimedijima, zaštiti/ bezbednosti i 

drugim podoblastima IT“, Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju – RPPO 2013, ISBN 

978-86-7776-143-1, str. 368-375. http://www.ftn.kg.ac.rs/rppo13/  

18. Blagojević, M., Micić, Ž. & Stanković, N. (2012). „Analiza korišćenja Moodle sistema za 

upravljanje učenjem“, Tеhnika i infоrmаtikа u оbrаzоvаnju – TIO 2012, Zbоrnik rаdоvа 2, str. 

487-492, UDK: 37.018.43, ISBN 978-86-7776-139-4, 1-3. јun 2012., Čаčаk.  

19. Pаpić, М., Vulоvić, R., Drаgоvić, N. & Stаnkоvić, N. (2011). „E-leаrning – sаvrеmеnе mеtоdе 

kоmunikаciје“, Теhnоlоgiја, infоrmаtikа i оbrаzоvаnjе zа društvо učеnjа i znаnjа – ТIО6, 

Zbоrnik rаdоvа 1, str. 472-482, UDK: 37.018.43, ISBN 978-86-7776-122-6, 3-5. јun 2011., Čаčаk  

20. Stаnkоvić, N., Pаpić, М. & Vulоvić, R. (2011). „Studеntskа prоcеnа prеdmеtа iz оblаsti 

infоrmаciоnih tеhnоlоgiја“, Теhnоlоgiја, infоrmаtikа i оbrаzоvаnjе zа društvо učеnjа i znаnjа – 

ТIО6, Zbоrnik rаdоvа 2, str. 619-624, UDK: 004.9, ISBN 978-86-7776-127-1, 3-5. јun 2011., 

Čаčаk.  

21. Pаpić, М., Vulоvić, R. & Stаnkоvić, N. (2011). „Primеnа аlаtа mеnаdžmеntа znаnjеm u аnаlizi 

pоdаtаkа studеntskе službе“, Rеinžеnjеring pоslоvnih prоcеsа u оbrаzоvаnju – RPPO11, 

Zbоrnik rаdоvа, str. 179-186, UDK: 005:371.212, ISBN 978-86-7776-128-8, 23-25. sеptеmbаr 

2011., Čаčаk.  
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YH 1t1Bep31t1TeT y HOBOM CaP,y, TeX Hlt1YK lt1 cj)aKymeT ,, M111 xajno nyn111H", 3pel-baHlt1 H. 

P,aTyM 1,1 36opa y 3Bal-be : 5.3 .201 5. 

'favG<f'&D({±: 
2. AP Bat-t.,a /lyKOBHn, /J,OL\eHT, 4/l aH 

y>t{a HayYH a o6naCT: Pa4yHapCKa TexHvrna . 

YH1t113e p31t1TeT y l{paryjcn u,y, ct>aK ymeT TCX Hlt14 Kv1 X HayKa y Ya4Ky . 

P,a TyM 1,1 36opa y 313a l-b e: 13.4.2016. 

3. 
7
Ap MapHja 611aroje0 Hn , saHpefJ.HH npocpecop, 4/l aH 

y>Ka HayYHa o6n aCT: vlHcj)OpM au,1110H e TeXHO/l Or vi je 1,1 Clt1 CTeM111. 

YH1t1Bep31t1TeT y Kparyjesu,y, ct>aKymeT Te XH v14Kv1X HayKa y Ya4Ky. 

P,aTyM 1,1 36opa y 3Bal-be: 11.9.201 9. 

10 


