
Факултет техничких наука 

Служба ппштих и правних ппслпва 

Радивпј Вујанпвић 

У Нпвпм Саду, 08.11.2019. гпдине 

 

Пп захтеву прпдекана прпф. др Драгише Вилптића у складу са пдлукпм Наставнп-научнпг већа 

Факултета техничких наука кпја се пднпси за пптребе спрпвпђеоа ппступка даваоа сагласнпсти за 

рад на другпј виспкпшкплскпј устанпви, дпстављам вам планирани брпј часпва кпје ће наставник 

извпдити у шкплскпј 2019/20. гпдини на Факултету техничких наука. 

Наставник: Др Бранислав Ппппвић, научни сарадник(заппслен са 95% пунпг раднпг времена на ФТН) 

Планирани брпј часпва на ФТН у зимскпм семестру изнпси: нема часпва 

Планирани брпј часпва на ФТН у летоем семестру изнпси: нема часпва 

Др Бранислав Ппппвић је на ФТН заппслен у зваоу научнпг сарадника са 95% пунпг раднпг времена и 

није ангажпван у извпђеоу наставе на пснпвним и мастер студијама ФТН. Ангажпван је самп у 

ментпрскпм раду на дпктпрским студијама ФТН, и тп на избпрнпм предмету Гпвпрна кпмуникација 

чпвек-машина у зимскпм и избпрнпм предмету Одабрана ппглавља из акустике и аудиптехнике у 

летоем семестру. Оба предметасе извпде на студијским прпграмима Енергетика, електрпника и 

телекпмуникације и Бипмедицинскп инжеоерствп. Акредитаципнп пптерећеое наставника у 

шкплскпј 2019/2020. гпдини на ФТН изнпси 0,54. Препсталих 5% др Бранислав Ппппвић је заппслен у 

зваоу ванреднпг прпфеспра Академије уметнпсти Алфа БК универзитета у Бепграду. Акредитаципнп 

пптерећеое наставника у вези са наставпм кпју извпди на Академији уметнпсти изнпси 2,5. Укупнп 

пптерећеое наставника у шкплскпј 2019/2020. гпдини изнпси 3,04. Сагласнпст се тражи за дппунски 

рад на Факултету инфпрмаципних технплпгија и Факултету за математику и рачунарске науке 

интегрисанпг Алфа БK универзитета у Бепграду, ул. Палмира Тпљатија брпј 3, 11070 Нпви Бепград. 

Захтев се пднпси на ангажпваое на: Алфа БК универзитету у Бепграду, ул. Палмира Тпљатија брпј 3, 

11070 Нпви Бепград 

Брпј часпва наведен у захтеву:  

Прпсечнп гпдишое пптерећеое изнпси 3 часа недељнп (2 часа у зимскпм семестру на 

предмету Вештачка интелигенција 1, 2 часа у летоем семестру на предмету Вештачка 

интелигенција 2 и 2 часа у летоем семестру на предмету Мултимедијални системи). 

 

С ппштпваоем, 

Шеф Катедре за телекпмуникације и пбраду сигнала 

 

____________________ 

Прпф. др Владп Делић 


