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Дејан Пајић
Реферат о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду
Реферат за избор у звање
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Факултет техничких наука
Академија уметности
Грађевински факултет
Економски факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет
Пољопривредни факултет
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Факултет техничких наука
Филозофски факултет
Ужа научна област:
редовни професор
редовни професор
редовни професор
доцент
(1)
Налепите податке о кандидату овде
1.
Жељко Н.  Поповић
Ужа научна област:
6
У ово поље унесите или копирајте списак референци тако да свака референца буде у засебном реду.
На крају сваког реда треба да буде ознака категорије, нпр. М51.
Након уноса, кликните тастер Разврстај референце.
Унете референце се аутоматски сортирају по ознаци категорије.
6
У ово поље унесите или копирајте списак референци тако да свака референца буде у засебном реду.
На крају сваког реда треба да буде ознака категорије, нпр. М51.
Након уноса, кликните тастер Унеси референце.
Унете референце се аутоматски сортирају по ознаци категорије.
Жељко Н. Поповић је постдипломске студије  завршио на Електротехничком факултету у Београду, смер електроенергетска постројења и опрема, и магистрирао 1999. године с темом "Методологија за одређивање оптималне стратегије директне контроле оптерећења уређаја у широкој потрошњи". Докторску дисертацију под насловом „Планирање развоја дистрибутивнх мрежа у присуству неизвесности“ је одбранио  22.07.2011.  на  Факултету техничких наука у  Новом Саду.
У периоду од 1988. до 1992. године је радио  на Институту за енергетику и електронику Факултета техничких наука у Новом Саду на пословима техничког сарадника. Поред послова везаних за наставни процес учествовао је у истраживачком раду из области управљања оптерећењем у широкој потрошњи и индустрији. Од 1992. до 2006. године је радио у ПД Електровојводина, у Електродистрибуцији "Суботица" у Суботици на више различитих послова из области електродистибуције. Од 2006. до данас ради у ПД Електровојводина, у Електродистрибуцији "Суботица" на месту руководиоца сектора за управљање. Од 2012. до данас ради као доцент са 5% радног времена на Универзитету у Ноовом Саду, Факултету техничких нука, Департман за енергетику, електронику и телекомуникације. У том периоду је учествовао у извођењу наставе на предмету „Анализа и управљање дистрибутивних мрежа“ на основним академским студијама, као и на предметима „Планирање развоја дистрибутивних мрежа“ и „Управљање потрошњом и оптерећењем у ЕЕС“ на докторским студијама. Просечна оцена, на основу резултата анкета, у периоду од 2012. до данас је 9,58. У истом периоду је учествовао у комсији за оцену и одбрану једног магистарског и једног докторског рада. У току 2015. године је изабран за председника стручне  комисије број 4 (СТК 4) у оквиру националног комитета CIRED Србија.
Током вишегодишњег стручног рада објавио је 4 рада у међународним часописима са SCI листе, 17 радова на међународним конференцијама, 5 радова у домаћим часописима и 20 радова на домаћим конференцијама. 
Жељко Н.  Поповић
Техничко-технолошке науке
2. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Један рад из категорија М21, М22 или М23
(1) 1.
x
Један рад из категорија М21, М22 или М23
(1) 1.
x
(1) 1.
x
На основу приказа изложеног у овом реферату, Комисија констатује да пријављени кандидат др Жељко Поповић, дипломирани инжењер електротехнике:
- испуњава све критеријуме за избор у доцента на основу важећих минималних критеријума (и Факултета техничких наука и Департмана за Енергетику, електронику и телекомуникације) за избор наставника и сарадника;
- поседује одговарајући научни степен у области електротехнике – ужа научна област електроенергетика.
 
             На основу изложеног комисија констатује да кандидат др Жељко Поповић, дипломирани инжењер електротехнике, испуњава све услове прописане конкурсом, Законом о универзитету, Статутом и прихваћеним критеријумима Факултета техничких наука у Новом Саду за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, те  предлаже Наставно-научном већу одсека, односно Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, да се кандидат
 
др Жељко Поповић, дипл. инг. ел.
 
изабере у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
 
проф. др Владимир Стрезоски
Нови Сад 12.01.2017.
проф. др Драган Поповић
проф. др Горан Швенда
проф. др Душко Бекут
доц. др Зоран Стојановић
2
Жељко Н.  Поповић
3
Жељко Н.  Поповић
4
Жељко Н.  Поповић
5
Жељко Н.  Поповић
6
Жељко Н.  Поповић
7
8
9
	brStr: 
	imeZag: 
	napomena: 
	Иди на почетну страницу: 
	Иди на податке о наредном кандидату: 
	Иди на одељак о испуњености минималних услова: 
	Иди на податке о претходном кандидату: 
	Иди на податке о кандидату: 
	tipForm: Образац за поље науке
	Кратко објашњење: 
	xmlIzvoz: 
	stampaj: 
	Кратко објашњење: 
	kakoSnima: 
	noviDodat: n1i2j3e4u5c6i7t8a9n0
	refilikan: 
	xmlUvoz: 
	Одаберите факулет: 
	konkursOrgan: Декан Факултета Техничких Наука
	konkursMesto: Лист "Послови" 07.12.2016.
	konkursDatum: 01-2905/1 од 24.11.2016
	konkursBroj: 1
	konkursZvanje: доцент
	konkursOblast: Електроенергетика
	Иди на одељак о испуњености минималних услова: 
	komisijaBr: (5)
	dodPub: 
	Уклони референцу: 
	komisijaIme: Стојановић Зоран
	Звање: редовни професор
	komisijaUst: Факултет Техничких Наука
	komisijaFunk: члан
	komisijaOblast: Електроенергетика
	komisijaRb: 5.
	broj: 
	Cell1: 
	prijavljeni: 
	Брисање података о кандидату: 
	Иди на податке о кандидату: 
	podKandIme: Жељко Н.  Поповић
	podKandRod: 06.03.1963.
	podKandMesto: Бачка Топола, Србија
	podKandObl: Електроенергетика
	drOcena: 
	drFakultet: Факултет техничких наука
	drUnverzitet: Универзитет у Новом Саду
	drProgram: Докторске студије
	drZvanje: Доктор техничких наука
	drOblast: Електроенергетика
	drGodPoc: 
	drGodZav: 2011
	drNaziv: Планирање развоја дитрибутивних мрежа у присуству неизвесности
	mrOcena: 9,16
	mrFakultet: Електротехнички факултет
	mrUniverzitet: Универзитет у Београду
	mrProgram: Магистарске студије
	mrZvanje: Магистар електротехничких наука
	mrOblast: Електроенергетска постројења и опрема
	mrGodPoc: 1990
	mrGodZav: 1999
	mrNaslov: Методологија за одређивање оптималне стратегије директне контроле оптерећења у широкој потрошњи
	osOcena: 8,04
	osFakultet: Факултет техничких наука
	osUniverzitet: Универзитет у Новом Саду
	osProgram: Основне академске студије
	osZVanje: Дипломирани инжењер електротехнике
	osOblast: Електроенергетика
	osGodPoc: 1982
	osGodZav: 1988
	osNaslov: 
	doRed: 
	odRed: 
	proftokBr: (3)
	proftokRb: 3.
	proftokC2: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Нови Сад
	proftokC3: 1988-1992
	proftokC4: стручни сарадник
	boravciBr: (0)
	boravciUstanova: 
	boravciVrsta: 
	boravciMesto: 
	boravciPeriod: 
	boravciRb: 1.
	stipendijeBr: (0)
	stipendijeRb: 1.
	stipendijeC2: 
	stipendijeC3: 
	jeziciBr: (1)
	jeziciRb: 1.
	jeziciC2: Енглески
	Чита: да
	Пише: да
	Говори: да
	Отвори оквир за унос података о приступном предавању: 
	Button1: 
	uvozRef: 
	pubKatM: М120
	pubNazM: Документи припремљени у вези са креирањем и анализом јавних политика
	pubMBr: (0)
	pubRb: 1.
	Библиографски опис: 
	Категорија: М23
	ikz01: M21
	ikz02: M23
	ikz03: 
	ikz04: 
	ikz05: 
	ikz06: 
	ikz07: 
	ikz08: 
	ikz09: 
	ikz010: 
	ikz011: 
	ikz012: 
	ikz013: 
	ikz014: 
	ikbr01: 1
	ikbr02: 1
	ikbr03: 
	ikbr04: 
	ikbr05: 
	ikbr06: 
	ikbr07: 
	ikbr08: 
	ikbr09: 
	ikbr010: 
	ikbr011: 
	ikbr012: 
	ikbr013: 
	ikbr014: 
	ikbo01: 8
	ikbo02: 3
	ikbo03: 
	ikbo04: 
	ikbo05: 
	ikbo06: 
	ikbo07: 
	ikbo08: 
	ikbo09: 
	ikbo010: 
	ikbo011: 
	ikbo012: 
	ikbo013: 
	ikbo014: 
	ikz11: 
	ikz12: 
	ikz13: 
	ikz14: 
	ikz15: 
	ikz16: 
	ikz17: 
	ikz18: 
	ikz19: 
	ikz110: 
	ikz111: 
	ikz112: 
	ikz113: 
	ikz114: 
	ikbr11: 
	ikbr12: 
	ikbr13: 
	ikbr14: 
	ikbr15: 
	ikbr16: 
	ikbr17: 
	ikbr18: 
	ikbr19: 
	ikbr110: 
	ikbr111: 
	ikbr112: 
	ikbr113: 
	ikbr114: 
	ikbo11: 
	ikbo12: 
	ikbo13: 
	ikbo14: 
	ikbo15: 
	ikbo16: 
	ikbo17: 
	ikbo18: 
	ikbo19: 
	ikbo110: 
	ikbo111: 
	ikbo112: 
	ikbo113: 
	ikbo114: 
	ikz21: 
	ikz22: 
	ikz23: 
	ikz24: 
	ikz25: 
	ikz26: 
	ikz27: 
	ikz28: 
	ikz29: 
	ikz210: 
	ikz211: 
	ikz212: 
	ikz213: 
	ikz214: 
	ikbr21: 
	ikbr22: 
	ikbr23: 
	ikbr24: 
	ikbr25: 
	ikbr26: 
	ikbr27: 
	ikbr28: 
	ikbr29: 
	ikbr210: 
	ikbr211: 
	ikbr212: 
	ikbr213: 
	ikbr214: 
	ikbo21: 
	ikbo22: 
	ikbo23: 
	ikbo24: 
	ikbo25: 
	ikbo26: 
	ikbo27: 
	ikbo28: 
	ikbo29: 
	ikbo210: 
	ikbo211: 
	ikbo212: 
	ikbo213: 
	ikbo214: 
	sumaIK: 11
	poljeNaukeIK:  Природно-математичке и медицинске науке
	unesi: 
	pubPretRb: 1.
	pubPretNas: 
	pubPretKat: 
	Образовно-уметничка област: (ликовне и примењене уметности)
	Кратко објашњење: 
	umetKat: Објављена теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна периодика)
	umetKatBr: (0)
	umetRefRb: 1.
	umetRefNas: 
	umetKatPret: Објављена теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна периодика)
	umetKatBrPret: (0)
	umetRefRbPret: 1.
	umetRefNasPret: 
	brRefUmetPre: 0
	brRefUmetSad: 0
	brKatUmetPre: 0
	brKatUmetSad: 0
	pomocni: 
	najcitRb: 3.
	najcitNas: 
	najcitBrcit: 
	ucitRb: 10.
	ucitNas: 
	ucitKat: 
	ukupnoCit: 0
	ukupnoHetcit: 0
	priznanjaBr: (0)
	priznanjaRb: 1.
	priznanjaPriz: 
	priznanjaGod: 
	pristupTema: 
	pristupUstanova: 
	pristupOblast: 
	pristupDatum: 
	pristupOcena: 
	pristupnoBr: 
	pristupnoIme: 
	pristupnoUst: 
	pristupnoRb: 3.
	pristupnoObl: 
	pristupnoZva: 
	izvodNastBr: (3)
	izvodNastPred: Управљање оптерећењем и потрошњом у ЕЕС
	izvodNastUstan: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука
	izvodNastRb: 3.
	izvodNastBroj: 2
	izvodNastStud: докторске студије
	izvodNastProg: Енергетика, електроника и телекомуникације
	izvodNastOcena: 9,58
	Тип предмета: изборни
	udzbeniciBr: (0)
	udzbeniciNas: 
	udzbeniciAut: 
	udzbeniciRb: 1.
	udzbeniciISBN: 
	udzbeniciIzd: 
	udzbeniciTip: 
	izvodNastInoBr: (0)
	izvodNastInoRb: 1.
	izvodNastInoPred: 
	izvodNastInoUniv: 
	izvodNastInoPeriod: 
	izvodNastInoProg: 
	izvodNastInoNivo: 
	priznanjaDidBr: (0)
	priznanjaDidRb: 1.
	priznanjaDidNaziv: 
	priznanjaDidGodina: 
	mentKomOs: 0
	mentKomMs: 0
	mentKomSp: 0
	mentKomDr: 0
	mentKomSuma: 0
	ucKomOs: 0
	ucKomMs: 1
	ucKomSp: 0
	ucKomDr: 1
	ucKomSuma: 2
	kandMozeDokt: 0
	obPodmlBr: 
	obPodmlNaslov: 
	obPodmlStudent: 
	obPodmlOblast: 
	obPodmlRb: 1.
	obPodmlFakultet: 
	obPodmlDatum: 
	Звање: 
	projektiBr: (0)
	projektiNaz: 
	projektiUst: 
	projektiVrst: 
	projektiRb: 1.
	projektiRuk: 
	projektiPer: 
	projektiDrugUni: 0
	skupoviBr: (2)
	skupoviRb: 2.
	skupoviNaziv: CIRED Srbija
	skupoviFunk: председник СТК4
	skupoviGod: 2016
	uredniciBr: (0)
	uredniciRb: 1.
	uredniciNaziv: 
	uredniciPeriod: 
	recenzijeBr: (3)
	recenzijeRb: 3.
	Тип активности: рецензија
	recenzijeNaz: Intenational Transactions on Electrical Energy Systems
	organiBr: (0)
	organiRb: 1.
	organiOrg: 
	organiFak: 
	OrganiPer: 
	realprogBr: (0)
	realprogRb: 1.
	realprogNaz: 
	realprogGod: 
	clanstvaBr: (0)
	clanstvaRb: 1.
	clanstvaNaziv: 
	clanstvaFunkc: члан
	odboriBr: (0)
	odboriRb: 1.
	odboriTelo: 
	odboriFunk: 
	odboriGod: 
	strategijeBr: (0)
	strategijeRb: 1.
	strategijeNaziv: 
	strategijeGod: 
	komIzborBr: (0)
	Учешће у комисијама: 0
	popularBr: (0)
	popularRb: 1.
	popularAkt: 
	popularGod: 
	volonterBr: (0)
	volonterRb: 1.
	volonterNaziv: 
	volonterGod: 
	TextField1: 
	ime: 
	Звање у које се бира: 
	Поље: 
	opsti: 
	obav: 
	Алтернативни услови: 
	Cell2: 
	spro: 
	dop: 
	sar: 
	analizaRada: 
	pred: 
	mest: 
	clan: 
	poljaCap: 
	sivo: 
	listaCap: 
	belo: 
	celija: 
	celijaSiv: 
	potpisi: 
	dugme: 
	redniBroj: 
	cekboks: 
	ukloni: 
	celijaKat: 
	brojac: 
	infost: 



