
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                                                               ОБРАЗАЦ - 2 
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 
 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА  
КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА 

-oбавезна садржина- 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 
 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења:  
 
Одлука Декана Факултета техничких наука, број 01-1641/1 од 27. 06. 2017. го-
дине, о расписивању Конкурса. 
 

2. Датум и место објављивања конкурса: 
 
Конкурс је објављен 05. 07. 2017. године у листу “Послови”, број 733. 
 

3. Број сарадника са назнаком звања (асистент приправник, асистент) и назив уже на-
учне области: 
 
Избор ЈЕДНОГ кандидата у звање АСИСТЕНТА за ужу област ТЕОРИЈСКА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА. 
 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже на-
учне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, 
установе у којој је члан комисије запослен: 

 
Решењем Декана Факултета техничких наука, број 01-1641/2 од 28. 06. 2017. 
године, именују се чланови Комисије за писање извештаја о пријављеним 
кандидатима на конкурс и то:  
 

1. др Дејана Херцег, доцент, ужа област: Теоријска електротехника, иза-
брана у звање 23. 06. 2016. године, Факултет техничких наука, Универ-
зитет у Новом Саду 
 

2. др Небојша Раичевић, ванредни професор, ужа област: Теоријска елек-
тротехника, изабран у звање 27. 10. 2016. године, Електронски факул-
тет, Универзитет у Нишу и 
 

3. др Никола Ђурић, ванредни професор, ужа област: Теоријска електро-
техника, изабран у звање 22. 04. 2015. године, Факултет техничких на-
ука, Универзитет у Новом Саду. 

 
5. Пријављени кандидати: 

 
На конкурс се пријавио један кандидат: 

1. Кристиан Хашка, маст. инж.  
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II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 
1. Име, име једног родитеља и презиме: 

 
Кристиан (Павел) Хашка 
 

2. Звање: 
 
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (академске студије – Енерге-
тика, електроника и телекомуникације, Електроенергетика – Електроенергет-
ски системи). 
 

3. Датум и место рођења: 
 
Датум рођења: 26. 07. 1992. године, у Новом Саду. 
 

4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће:  
 
Сарадник у настави, за ужу област теоријска електротехника, Факултет тех-
ничких наука, Универзитет у Новом Саду. 
 
Студент докторских студија на Факултету техничких наука, Универзитета у 
Новом Саду (академске студије – Енергетика, електроника и телекомуникаци-
је). 
 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 
 
2011-2015 – основне студије, 
2015-2016 – мастер студије. 
 

6. Студијска група, факултет и универзитет: 
 
Студијска група – Електроенергетика – Електроенергетски системи, Факултет 
техничких наука, Универзитета у Новом Саду. 
 

7. Успех у студијама: 
 
Средња оцена на: 

 основним студијама 10,00 (са дипломским радом).  
 мастер студијама 10,00 (са мастер радом). 

 
8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

 
 Основи електротехнике 1 – оцена 10,  
 Основи електротехнике 2 – оцена 10,  
 Електромагнетика – оцена 10. 

 
9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита: 

 
Бечелор/дипломски рад – “Фундаменталне трансформације у анализи елек-
троенергетских система” – оцена 10,00. 
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10. Студијска група, факултет, универзитет и успех на специјалистичким, односно ма-
гистарским студијама: 
 

11. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија: 
 
 

12. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 
 

13. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 
 

14. Знање светских језика – наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врлодобро, 
добро,задовољавајуће. 
 

 Енглески (чита, пише, говори) – задовољавајуће, 
 Француски (чита, пише, говори) – задовољавајуће. 

 
15. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): 

 
 Област – Енергетика, електроника и телекомуникације,  
 Ужа област – Електроенергетика – Електроенергетски системи,  
 Уска оријентација – анализа електроенергетски система, електродис-

трибутивни системи, разводна постројења и електричне инсталације, 
примењена електромагнетика, специјализовани софтвери у ЕЕ, ЕМС и 
ДМС. 

 
III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 
1 Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести 

сва): 
 
Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, новембар 2016. – , са-
радник у настави, за ужу област теоријска електротехника. 

 
IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

 
У достављеној документацији нема података о чланство у стручним и науч-
ним асоцијацијама.  
 

V. НАСТАВНИ РАД: 
 

а) Претходни наставни рад (пре избора у звање асистента ): 
 

1. Педагошко искуство пре избора у звање асистента: 
 
Сарадник у настави, за ужу област теоријска електротехника, Факултет 
техничких наука, Универзитет у Новом Саду, од новембра 2016 године. 
 

2. Ангажаваност у одржавању вежби (на ком предмету, факултету, универзитету): 
 

Све наставне активности, кандидат је изводио на Факултету техничких 
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наука, Универзитет у Новом Саду, на следећим предметима: 

 
 Основи електротехнике 1 – студијски програм Енергетика, електро-

ника и телекомуникације (1. год; зимски семестар 2016/2017), 
 Основи електротехнике 2 – студијски програм Енергетика, електро-

ника и телекомуникације (1. год; летњи семестар 2016/2017), 
 Основи електротехнике 1 – студијски програм Мерење и регулација 

(1. год; зимски семестар 2016/2017), 
 Основи електротехнике – студијски програм Биомедицинско инже-

њерство (1. год; зимски семестар 2016/2017), 
 Основи електротехнике – студијски програм Примењено софтвер-

ско инжењерство (1. год; летњи семестар 2016/2017). 
 

3. Број часова недељно (вежби и семинара): 
 
Број часова аудиторних вежби у току 2016-2017 школске године је износио: 

 11 часова недељно у зимском семестру и 
 12 часова недељно у летњем семестру. 

 
б) Садашњи наставни рад (за реизбор у звање асистента): 

 
1. Реизборност у звање асистента (од - до, број): 

 
2. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима / семестру, 

на предмету, са фондом часова): 
 

3. Назив предмета, година студија и број часова практичне и семинарске наставе 
на основним, специјалистичким и магистарским студијама: 
 

4. Увођење нових области, наставних предмета и метода у наставном процесу: 
 

5. Руковођење – менторство у раду са студентима (семинарски, стручни радови): 
 

в) Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: 
 

 2017 – Најбољи студент промоције Факултета техничких наука – Фа-
култет техничких наука 

 2016 – Изузетна награда за завршене студије – Универзитет у Новом Са-
ду, 

 2015 – Награда за изузетан успех у току студирања – Универзитет у Но-
вом Саду, 

 2014 – Награда за изузетан успех у току студирања – Универзитет у Но-
вом Саду, 

 2013 – Награда за изузетан успех у току студирања – Универзитет у Но-
вом Саду. 

 
г) Дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. Наслов, аутор, година издања, 

издавач): 
 

д) Мишљење студената о педагошком раду сарадника ако је формирано у складу 
са општим актом факултета:  
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 Основи електротехнике 1 (МиР – 1. год.) – 9,50 
 Основи електротехнике 1 (ЕЕТ – 1. год.) – 9,71 
 Основи електротехнике (БМИ – 1. год.) – 9,92 

 
Укупна просечна оцена: 9,71 
 

ђ) Остало: 
 

 2016/2016 – Добитник стипендије Фонда за младе таленте Републике Ср-
бије, 

 2014/2015 – Добитник стипендије Фонда за младе таленте Републике Ср-
бије, 

 2013/2015 – Стипендиста Фонда за стипендирање и подстицање напредо-
вања даровитих студената, 

 2012/2013 – Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког 
воја, 

 2011 – Носилац Вукове дипломе. 
 

 
 

1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издања и издавач): 
 

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издања 
и издавач): 

3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, међуна-
родне изложбе и уметнички наступи): 

 
4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у станим национал-

ним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или спортски нас-
тупи на билатералном нивоу): 

 
5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или 

колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи: 
 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 
 

7. Сопштења на домаћим научним скуповима: 
 

8. Радови у којима је кандидат једини аутор и први коаутор: 
 

 Kristian Haska, Gorana Mijatovic and Nikola Djuric: „Electromagnetic cha-
racterization of inductors with variable geometry“, 8th PSU-UNS International 
Conference on Engineering and Technology, Novi Sad, Serbia, June 2017, 
University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 61-61, ISBN 978-86-
7892-933-5, (М33). 

 
9. Индекс компетентности:  

 
Укупан индекс компетентности, у досадашњем раду, износи 1 (М33 = 1). 
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VI. СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски текс-

тови и др). 
 
Кандидат за сада нема искуства у стручном раду. 
 

VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ                
 
 

VIII. ОСТАЛО 
 
Кандидат је учесник на интернационални сусретима: 

 Change Agents – Regional Training, Avignon, 2017, 
 COP22, Marrakech, 2016, 
 Innovations Camp, Zurich, 2016, 
 Wonderful Days, Jutland, 2016 
 Empowering Youth, Cluj-Napoca, 2015 
 Bridges for the Future, Priština, 2014 
 Омладинска размена “Connect”, Rogoznica, 2014, 2015.  

 
Кандидат има искуство у раду са следећим програмским језицима и алатима: 

 C, C++, C#, Fortran, SQL, 
 MS Office, CorelDRAW, MATLAB, AutoCAD, iMovie. 

 
Пријављени кандидат је члан управног одбора Young Men’s Christian Associa-
tion (YMCA) Serbia (међународна невладина организација). 

 
IX. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 

 
Кандидат Кристиан Хашка је један од младих кандидата, који је својим оства-
реним резултатима у току студирања (просечна оцена 10,00), као и бројним наг-
радама Универзитета у Новом Саду, показује надареност и склоност ка академ-
ском позиву и даљем усаршавању.  
 
Кроз ангажман у звању сарадника у настави, кандидат је показао висок степен 
посвећености процесу извођења наставних активности, као и раду са студенти-
ма, на основу чега је и добио веома високу, просечну оцену студената од 9,71. 
 
Kандидат се веома брзо уклопио у колектив, где је показао висок степен кому-
никативности, самосталности и иницијативе у обављању постављених задата-
ка.  
 
Додатно, кандидат је показао и склоност ка научно-истраживачком раду, при 
чему је у претходном периоду објавио један рад из категорије М33. Својим доса-
дашњним залагањем, кандидат је недвосмислено показао да се у будућности од 
њега могу очекивати још значајнији резултати. 

X. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И НА   
    РАДНО МЕСТО СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО (на 1 / 2 стране       

             куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан): 
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Кандидат је завршио Факултет техничких наука, Универзитета у Новом Саду и 
стекао звање мастер инжењер електротехнике и рачунарства, чиме испуњава 
део услова Конкурса за избор сарадника у звању асистента за ужу област Тео-
ријска електротехника. 
 
Кандидат је остварио веома високе просечне оцене: 10,00, како на основним та-
ко и на мастер академским студијама. Додатно, усписао је докторске студије на 
Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду, а у току извођења на-
ставних активности, у звању сарадника у настави, кандидат је остварио високу 
просечну оцену на анкетама студената: 9,71.  
 
На основу ових чињеница Комисија констатује да кандидат испуњава и преос-
тали део услова Конкурса, прописане општим актима Универзитета у Новом 
Саду и Факултета техничких наука. 
 

XI. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА 
 
На основу увида у приложену документацију и досадашњи рад кандидата, Ко-
мисија предлаже одговарајућим органима Департмана за енергетику, електро-
нику и телекомуникације и Факултета техничких наука, Универзитета у Новом 
Саду, да се кандидат КРИСТИАН ХАШКА, мастер инжењер електротехнике и 
рачунарства изабере у звање АСИСТЕНТА, за ужу област ТЕОРИЈСКА ЕЛЕК-
ТРОТЕХНИКА, и заснује радни однос на Факултету техничких наука. 
 

 
                                                                                   ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 
 
 1._____________________________ 
 др Дејана Херцег, доцент 
 Факултет техничких наука 
 Универзитет у Новом Саду 
 
 
 2. _____________________________ 
 др Небојша Раичевић, ван. проф. 
 Електронски факултет  
 Универзитет у Нишу 
 
 
 3._____________________________ 
 др Никола Ђурић, ван. проф. 
 Факултет техничких наука 
 Универзитет у Новом Саду 
 
 
НАПОМЕНА: Извештај се пише навођењем кратких одговора, са валидним подацима, у облику обрасца, без не-
потребног текста. 
Разврставање и рангирање радова и индекс компентенције врше се односно израчунавају према правилнику над-
лежног министарства. 
Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова комисије, дужан је 
да унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих не жели да потпише извештај. 
 


