
 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

21000  НОВИ СА Д,  Трг  Д осите ја  Обрадов ића  6  

Број: 022-224/ 

Датум: 16.01.2019. 

ОДЛУКА 
Страна/укупно страна: 1 

 
 

Седница/састанак: Катедре за телекомуникације и обраду сигнала - 224 

Место одржавања: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6 

Присутни: Седница је оджана електронским путем и учествовали су следећи наставници: Проф. др Владо 

Делић, проф. др Жељен Трповски, проф. др В. Милошевић, проф. др Д. Вукобратовић, др Татјана 

Лончар-Турукало,доц, др Милан Наранџић,доц, др Милан Сечујски,доц, др Ж. Бојовић, доц. и др 

Н. Јаковљевић, доцент. 

 
 

Редни 

број 
Одлуке и закључци 

Задужен за 

реализацију 
Рок 

(1) (2) (3) (4) 
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На 03. седници Катедре за телекомуникације и обраду сигнала одржаној 

електронским путем 26.12.2018. године, Катедра је сагласнo донела одлуку 

да се одобри покретање поступка за избор у звање једног вишег научног 

сарадника, др Бранислав Поповић, са 95% радним временом, из уже 

области Телекомуникације и обрада сигнала, а који је ангажован на пројекту  

МПНТР ТР 32035 под називом "Развој дијалошких система за српски и 

друге јужнословенске језике", чији је руководилац проф. др Владо Делић. 

          Пројекат ТР 32035 је евидентиран под радним налогом број 06002983 

буџет. Предложена је комисија за избор у звање вишег научног сарадника, у 

саставу:  

1. Др Владо Делић, ред. проф., ФТН, Нови Сад, УНО: 

Телекомуникације и обрада сигнала 

2. Др Милан Сечујски, ванр. проф., ФТН, Нови Сад, УНО: 

Телекомуникације и обрадa сигнала 

3. Др Марко Јанев, виши научни сарадник, Математички институт 

САНУ, Београд, УНО: Математика. 

Образложење:  

Др Бранислав Поповић испуњава све квантитативне и квалитативне услове 

за избор у звање вишег научног сарадника, дефинисане одредбама Закона о 

научноистраживачкој делатности и Статутом Факултета техничких наука у 

Новом Саду: 

- Кандидат испуњава знатно више од 50% више минималних 

квантитативних резултата неопходних за избор у звање вишег научног 

сарадника, по категоријама:  

 укупно 50 x 1,5 = 75 (94,5),  

 M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M51+M80+M90+M100 ≥  

40 x 1,5 = 60 (90),  

 M21+M22+M23+M81-83+M90-96+M101-103+M108 ≥  

22 x 1,5 = 33 (53),  

 M21+M22+M23 ≥  

11 x 1,5 = 16,5 (24),  

 M81-83+M90-96+M101-103+M108 ≥ 

7 x 1,5 = 10,5 (29).  

- Кандидат је учествовао у реализацији научноистраживачких пројеката 

финансираних од стране МПНТР и ПСВОНИД, као и 4 међународна 

пројекта (два ЕУРЕКА пројекта, један SP2: SCOPES и један ERASMUS+ 

пројекат) и руководилац је пројектних задатака на пројекту ТР32035. Члан 

је програмског одбора конференција SPECOM и ДОГС и рецензент већег 

броја међународних конференција и часописа са импакт фактором. Редовни 

је члан центра изврсности ЦЕВАС и релевантних научних друштава. 

Остварио је активну сарадњу са истраживачима из већег броја земаља, са 

којима има објављене заједничке радове. Дао је значајан допринос развоју 

услова за научни рад и формирање научних кадрова и иза себе има богат 

педагошки рад. Тренутно на ФТН учествује у извођењу наставе на 

предметима Говорна комуникација човек-машина и Одабрана поглавља из 

акустике и аудиотехнике, на докторским академским студијама.  
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- Кандидат је добитник већег броја награда и признања и један je од 

кључних чланова тима ERASMUS+ пројекта SENVIBE, чији је циљ 

модернизација постојећих наставних планова и развој нових образовних 

програма из области инжењерства буке и вибрација, заштите животне 

средине и заштите на раду. 

- Такође, због оправдане и већ из праксе уочене дуге процедуре у изборима 

у звања у поступку пред МПНТР, сматрамо оправданим да се са поступком 

избора започне сада чиме прелазимо рок од 6 месеци пре истека датума 

последњег звања (март 2020. године).  

  

 Записник - белешку сачинио:  Записник - белешку оверио: 

Бранка Стојковић, адм. сар. на прој.  Проф. др Владо Делић,ред. проф. 

    
(Име и презиме, звање)  (Име и презиме, звање) 

Примерак за:   - Архиву (навести коју); - (уписати корисника);  - (уписати корисника) 

Образац Q4.01.02 - Издање 1 


