
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, 01/290/1  од 09.01.2017. 

 

2. Датум и место објављивања конкурса: 18.01.2017. Огласне новине "Послови" 

 

3. Број сарадника са назнаком звања (асистент приправник, асистент) и назив уже 

научне области 1 асистент, уо Електроенергетика 

 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже 

научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, 

установе у којој је члан комисије запослен: 

1. др Владимир Стрезоски, ред професор, ФТН Нови Сад, уо 

Електроенергетика 

2. др Предраг Видовић, доцент, ФТН Нови Сад, уо Електроенергетика 

3. др Зоран Стојановић, доцент, Електротехничи факултет Београд, уо 

Електроенергетика 

 

1. Пријављени кандидати: Радојица Бибић 

 

 

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Радојица Младен Бибић 

2. Звање: 

Магистар електротехнике и рачунарства 

3. Датум и место рођења: 
09.12.1971, Сомбор, Р. Србија 

4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће:  

Факултет техничких наука Нови Сад, предавач 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 

1991 -1998 

6. Студијска група, факултет и универзитет: 

Електроенергетика, Факултет Техничких наука, Универзитет у Новом Саду 

7. Успех у студијама: 

8.07 

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

 

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита: 
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„Естимација стања у радијалним и слабоупетљаним дистрибутивним мрежама“, 10 

10. Студијска група, факултет, универзитет и успех на специјалистичким, односно 

магистарским студијама: 

Електроенергетика, Факултет Техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 10.00 

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

1998-2007 

 

 

 

12. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

"Унапређени математички модел за регулацију напона у радијалним дистрибутивним 

мрежама" 

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 – одлично, немачки -чита, пише, говори - задовољавајуће 

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

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕНЕРГЕТИКА, ПРЕНОСНИ И ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМИ 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

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

сва): 

Факултет техничких наука, 3 године, Стручни сарадник 

Д.О.О. „ДМС ГРУПА“, 7 ГОДИНА, дипл. Инж. Електротехнике 

Факултет техничких наука, 3 године, шеф лабараторије за техничко-информативне 

системе 

Факултет Техничких наука, 5 година, предавач 

IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

 

V. НАСТАВНИ РАД: 

 

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

 

1. Педагошко искуство пре избора у звање асистента: 

Факултет Техничких Наука, 5 година, предавач 

2. Ангажаваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, 

универзитету): 

Примена рачунара у електроенергетици 

3. Број часова недељно (вежби и семинара): 

3+3 

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: 
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Примена рачунара у електроенергетици 1, Четврта година основних студија, 3+3 

Примена рачунара у електроенергетици 2, Мастер студије, 3+3 

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

 

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

 

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

 

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

1. Душко Бекут, Југослав Дујић, Радојица Бибић: Примена рачунара у 

електроенергетици, ФТН Издаваштво, Нови Сад 2005.  

2. Радојица Бибић, Југослав Дујић, Душко Бекут: Примена рачунара у 

електроенергетици – збирка задатака, ФТН Издаваштво, Нови Сад 2006. 

3. Миодраг Милић, Радојица Бибић, Душко Бекут: Примена рачунара у 

електроенергетици – Ц++ збирка задатака, ФТН Издаваштво, Нови Сад 2007.  

 

2. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у станим 

националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или 

спортски наступи на билатералном нивоу): 

1. 1. S.Ostojić, F.Kulić, G.Švenda, R.Bibić: "Short-Term Load Forecasting Using Support 

Vector Machines", Computations and Simulation in Moder Science, WSEAS Press 

(World Scientific and Engineering Academy and Society Press), puna imena recezenata, 2008, 

br strana240, ISBN 978-960-474-010-9. 

Monografija: Computers and Simulation in Modern Science, Vol I,  

Glavni urednik: Prof. Nikos Mastorakis,  

Strane od 138-142 (M13, 6 бодова) 

2. S.Ostojić, F.Kulić, G.Švenda, R.Bibić: "Short-Term Load Forecasting Using Support 

Vector Machines", Computations and Simulation in Moder Science, WSEAS Press (World 

Scientific and Engineering Academy and Society Press), puna imena recezenata, 2008, br 

strana240, ISBN 978-960-474-010-9 (M23, 3 бода) 

 

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

колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи: 

1. Д.Д.Бекут, Р.М.Бибић, И.Б.Берић: "Софтверски пакет за анализу, управљање и 

планирање средњенапонских дистрибутивних мрежа – Део I: Кратки спојеви и 

локација квара"; Електродистрибуција, Но.2, 2001, пп. 120-126; (M52, 1.5 бодова) 

2. Д.Д.Бекут, Р.М.Бибић, И.Б.Берић: " Софтверски пакет за анализу, управљање и 

планирање средњенапонских дистрибутивних мрежа – Део II – Релејна заштита", 

Електродистрибуција, Но.1, 2002, пп. 26-34. (M52, 1.5 бодова) 

3. Г.С.Швенда, Р.М.Бибић: "Унапређени математички модел за регулацију напона у 

дистрибутивним мрежама", Електропривреда, Но.1, 2006, пп. 25-35, ИССН 0013-

5755. (M52, 1.5 бодова) 

4. Г.С.Швенда, Владимир Ц. Стрезоски, Р.М.Бибић: "Регулација напона у експлоатацији 

дистрибутивних мрежа", Електропривреда, Но.3, 2008, пп. 28-42, ИССН 0013-

5755.(M52, 1.5 бодова) 

5.  

4. Саопштења на међународним научним скуповима: 

 

5. Сопштења на домаћим научним скуповима: 

1. S.Živković, F.Kulić, G.S.Švenda, R.M.Bibić: "Краткорочна прогноза оптерећења 
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заснована на методи support vector machines", 50. ETRAN, Конференција за 

електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику, 

Београд: Друштво за ЕТРАН, 6-9 Јун, 2006, пп. 173-176, ИСБН 978-86-80509-63-1 

(M63, 0,5 бодова) 

2. Радојица Бибић, Дарио Тривуновић, Андрија Сарић, „Унапређени поступци пре-

естимационе анализе у естимацији стања преносних електроенергетских мрежа“, 32. 

саветовање CIGRE Србија, 17. – 21. мај 2015. године.(M63, 0,5 бодова) 
 

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

 

7. Индекс компетентности:  

 

VI. СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски    

            текстови и др). 

 

VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ                
            РАД: 

 

 

VIII. ОСТАЛО 

  

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

Мр Радојица Бибић, дипл. инж. је основне студије електротехнике завршио на 

Факултету техничких наука у Новом Саду. Његово уже стручно опредељење су 

Електроенергетика, електроенергетски системи и електричне машине и погони. Својим 

ангажовањем изразио је интересовање за област електроенергетских система и способност 

за решавање постављених проблема из ове области. 

Радни стаж кандидат је започео на факултету техничких наука у Новом Саду. Након 

тога, запослио се у „ДМС Група„ д.о.о. Од 2008. године је поново на факултету техничких 

наука као шеф лабараторије за техничко информационе системе, на Катедри за 

енергетику, електронику и телекомуникације. Кандидат је ангажован у за рад са 

студентима у лабораторији, а такође и у ваннаставним активностима на ФТН. Поседује 

способност да успешно примењује нова сазнања. Уочљива је и његова заинтересованост 

да врши стална побољшања постојећих решења. Показао је да је у стању да самостално 

конципира излагања, проучава нове области, брзо усваја нова знања и идеје, користи и 

креира стручну литературу, те практично проверава теоријске поставке и резултате. Од 

2011. године ради као предавач струковних студија. 

Марљив је и савестан. Веома одговорно се односи према својим обавезама. Постављене 

задатке извршава у предвиђеном року при чему настоји да постигне најквалитетније 

решење. Високих је моралних квалитета, широког стручног образовања, велике упорности 

у научном раду и коректности у односима према старијим и млађим колегама. 

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): 

Комисија на основу приложеног конкурсног материјала и личног познавања рада 

кандидата у наставној и научно-истраживачкој делатности, констатује да кандидат мр 

Радојица М. Бибић испуњава  

- минималне критеријуме за научно-истраживачки рад, 

- минималне критеријуме за рад у настави, 

дакле све услове предвиђене правилником за избор у наставна знања а у вези са избором 

за АСИСТЕНТА. 
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XI. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

На основу изложеног Комисија једногласно закључује да мр Радојица М. Бибић дипл. 

инж. електротехнике: 

- испуњава све критеријуме за избор у звање асистента 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; 

- исказује изражену способност за наставни и педагошки рад; 

- има објављене радове на међународним конференцијама и домаћим научним 

часописима; 

- поседује велико искуство рада у домаћем и међународном окружењу; 

- својим радом афирмише струку, Факултет техничких наука и Универзитет у Новом 

Саду. 

На основу изложеног, комисија констатује да кандидат мр Радојица М. Бибић, дипл. инж. 

електротехнике испуњава све услове прописане конкурсом, Законом о универзитету, 

Статутом и прихваћеним критеријумима Факултета техничких наука у Новом Саду за 

избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, па 

предлаже Наставно-научном већу одсека и Факултету техничких наука Универзитета у 

Новом Саду, да се кандидат 

мр Радојица М. Бибић, дипл. инж. Електротехнике 

 

изабере у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА. 

 

Нови Сад, 17.02.2017. 

                                                                                      ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ   

Председник 

 

 

Др Владимир Стрезоски, ред. професор 

 

Члан 

 

 

Предраг Видовић, доцент 

 

Члан 

 

 

Зоран Стојановић, доцент 

 

НАПОМЕНА: Извештај се пише навођењем кратких одговора, са валидним подацима, у 

облику обрасца, без непотребног текста. 

Разврставање и рангирање радова и индекс компентенције врше се односно израчунавају 

према правилнику надлежног 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. 
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