
Факултет техничких наука     У Новом Саду, 17.10.2019. године 

Служба општих и правних послова 

Радивој Вујановић 

По захтеву продекана проф. др Драгише Вилотића у складу са одлуком Наставно-научног већа 

Факултета техничких наука која се односи на потребе спровођења поступка давања сагласности 

за ангажовање на другој високошколској установи од 22.12.2016. године,  

обавештавамо Вас о броју часова и предмета на којима је ангажован наставник/сарадник:   

др Драгана Бајовић, доцент, у школској 2019/20. години на Факултету техничких наука: 

Број часова у зимском семестру: 105 часова укупно (7 недељно) 

Број часова у летњем семестру: 112.5 часова укупно (7.5 недељно) 

Број предмета у зимском семестру: 4  

Број предмета у летњем семестру: 4  

Наставник: Др Драгана Бајовић, доцент 

Планирани број часова на ФТН у зимском семестру износи: 105 часова укупно (7 недељно) 

1. Основи дигиталних комуникација (3 часа недељно – ОАС, Е1) 

2. Принципи дигиталних комуникација (2 часа недељно – ОАС, ПСТ) 

3. Бежичне ад-хок мреже (1.5 час недељно – ОАС, Е1; 1.5 час држи проф. Вукобратовић) 

4. Крипто заштита информација (0.5 часа недељно – ОАС, Е1; 2 часа држи проф. Шенк) 

 

Планирани број часова на ФТН у летњем семестру износи: 112.5 часова укупно (7.5 недељно) 

1. Дигиталне модулације (1 час недељно – ОАС, Е1; 1 час држи доц. Ковачевић) 

2. Принципи дигиталних модулација (1 час недељно – ОАС, ПСТ) 

3. Пројектовање комуникационих система (1 час нед. предавања и 1.5 час нед. вежби  –  

0,4 часа предавања држи проф. Вукобратовић, а по 0.3 часа предавања држе доц. 

Наранџић и доц. Бојовић ОАС) 

4. Бежичне сензорске мреже (3 часа недељно – ОСС, ЕиТ) 

 

Захтев се односи на ангажовање на: Природно-математичком факултету у Новом Саду. 

Број часова наведен у захтеву: 2 часа недељно током 15 недеља у зимском семестру, укупно 

30 часова, тј. 1 час недељно у просеку или 0,2 наставничке норме. 

 

С поштовањем,   Шеф Катедре за телекомуникације и обраду сигнала 

____________________ 

Проф. др Владо Делић 


