
 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ  ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 
21000  НОВИ СА Д,  Трг  Д осите ја  Обрадов и ћа  6  

Број: 

Датум:  

ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА РАСПИСИВАЊЕ 
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ 

ОДНОСА 

Страна /  

укупно страна:  1/2 
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Департман: 
Департман за енергетику, електронику и телекомуникације 

 

Катедра: 
Катедра за телекомуникације и обрада сигнала 

 

1. Звање за које се расписује конкурс: 

Доцент или ванредни професор 

 

2. Ужа научна, уметничка, односно стручна област: 

Телекомуникације и обрада сигнала 

 

3. Број извршилаца: 1 

 

4. Проценат радног времена: Пуно радно време (100 %) 

5. Oбразложење за попуну упражњеног радног места*: 

Др Жељен Трповски запослен на радном месту ванредног професора, којем истиче звање 11.06.2019. 
стиче услов за избор у звање доцента или ванредног професора, и указује се потреба за 
расписивањем конкурса за таквим радним местом, наставника. 

 

 

6. Услови за расписивање конкурса (у складу са Правилником о организацији и систематизацији 
послова и радних задатака на Факултету техничких наука у Новом Саду): 

Диплома - Доктор техничких наука  

 

7. Предлог чланова комисије за писање извештаја по расписаном конкурсу: 

(навести: титулу, име и презиме, уно/ууу/усо)  

 

1. Др Владо Делић, ред. проф, ФТН Нови Сад (УНО: Телекомуникације и обрада сигнала) 

2. Др Војин Шенк, ред. проф, ФТН Нови Сад (УНО: Телекомуникације и обрада сигнала) 

3. Др Зоран Перић, ред. проф, ЕФ Ниш (УНО: Телекомуникације) 

4. Др Татјана Лончар Турукало, ван. проф, ФТН Нови Сад (УНО: Телекомуникације и обрада 
сигнала) 

5. Др Дејан Вукобратовић, ван. проф, ФТН Нови Сад (УНО: Телекомуникације и обрада сигнала) 

 

 

 
 
 
 
- Упражњено радно место, на ком је био распоређен/а _________________ дана _______________ раскинуо је уговор о раду, те 
се указује потреба за расписивањем конкурса за избор наставника/сарадника и попуњавањем упражњеног радног места; 
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- Упражњено радно место, на ком је био распоређен/а _________________ дана _______________ испунио је законски услов за 
одлазак у пензију, те се указала потреба за расписивањем конкурса за избор наставника/сарадника и попуњавањем 
упражњеног радног места; 
- Због повећања броја студената указује се потреба за расписивањем конкурса за избор наставника/сарадника и попуњавањем 
упражњеног радног места и сл. 
 
 
Уз овај образац доставити одлуку Већа катедре и Изборног већа Департмана.  
 
 
 

Шеф катедре:             Директор департмана:   
 
Име и презиме: _____________________________ Име и презиме: _______________________________ 

       (читко, штампаним словима)           (читко, штампаним словима) 

 
 _____________________________           _______________________________ 

              потпис             потпис 

Попуњава Декан заокруживањем редног броја 

1. Сагласан са предлогом 

2. Одбијен предлог 

3. Додатно образложење/допуна предлога 

  Декан 
   

 
 

  Проф. др Раде Дорословачки 
 


