
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  

На основу члана 52.9 Статута Факултета техничких наука, донета је одлука        

Декана Факултета број 01-2937/1 од 28.11.2016. године о расписивању 

Конкурса и Одлуке НН већа о именовању комисије од 30.11.2016. 

 

2. Датум и место објављивања конкурса 

Конкурс је објављен 07.12. 2016. године у листу „Послови“. 
 

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

научне области 

6 AСИСТЕНАТА са 10% радног времена, УО ПРИМЕЊЕНИ СОФТВЕРСКИ 

ИНЖEЊЕРИНГ  

 

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 Александар Купусинац ван. проф, ФТН, Нови Сад, уо Примењене рачунарске 

науке и информатика; 

2. Др Душан Малбашки,  ред. проф, Универзитет Едуконс,  Факултет 

информационих технологија, Ср. Каменица, уо Информатика 

3. Др Владимир Павлица, доцент,  ФТН, Нови Сад, уо Примењени софтверски 

инжењеринг 

4. Др Немања Недић, доцент,  ФТН, Нови Сад, уо Примењени софтверски 

инжењеринг 

5. Др Никола Обреновић, доцент,  ФТН, Нови Сад, уо Примењени софтверски 

инжењеринг 

 

5. Пријављени кандидати: 

1) Јелена Станковски 

2) Марина Станојевић 

3) Ивана Ковачевић 

4) Александар Сворцан 

5) Никола Пап 

6) Дејан Шаренац 
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II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

 Јелена,Стеван, Станковски 

  

2. Звање: 

 Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 

  

3. Датум и место рођења: 

 24.04.1992. Нови Сад 

 

4. Садашње запослење, установа или предузеће:  

Јуниор софтвер инжењер, Schneider Electric DMS NS 

  

5. Година уписа и завршетка основних студија: 

 

          Oсновне студије: 2011-2015. год. 

          Мастер студије: 2015-2016. год.  

 

6. Студијска група, факултет и универзитет: 

 

           Oсновне студије: Примењене рачунарске науке и информатика, Рачунарство 

и аутоматика, Факултет техничких наука, Универзитет у 

Новом Саду 

           Мастер студије: Примењено софтверско инжењерство, Факултет техничких 

наука, Универзитет у Новом Саду 

 

7. Успех у студијама: 

           Oсновне академске студије: 9,89  

           Mастер академске студије: 10,00 

  

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

 

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита: 

Дипломски рад: Софтверски пакет за подршку рада спа центра – подсистем за 

заказивање услуга, оцена 10 

Мастер рад: Анализа употребе NoSQL базе података на cloud платформи у 

оквиру напредне мерне инфраструктуре, оцена 10 

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

магистарских студијама: 

-  

 

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

          - 

 

 

12. Наслов специјалистичког рада, односно магистарског рада: 

 - 
 

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

- 
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14. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло 

добро, добро,задовољавајуће 

 Енглески: чита– одлично, пише – одлично, говори – одлично 

    Немачки: чита – врло добро, пише – добро, говори – добро 
 

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

 Примењено софтверско инжењерство 

 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

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

сва):  

Schenider Electric DMS NS (од 01.08.2016.) 

  

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:  

- 

  

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

универзитету):  

- 

  

3. Број часова недељно (вежби и семинара): - 

  

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 и сл.): 

 

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

 

 

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

издавач): 
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д) Мишљење студената о педагошком раду сарадника ако је формирано у 

складу са општим актом факултета  

  

ђ) Остало 

 

 

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, 

међународне изложбе и уметнички наступи): 

 

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

националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или 

спортски наступи 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: 

П. Бјељац, И.Зечевић, Ј.Станковски, С.Тегелтија, М.Нићин “Архитектура 

повезивања банкарских киоска на систем платног промета Републике Србије”, 

Infoteh Jahorina 2015. 

 

7. Саопштења на домаћим научним скуповима: 

 

8. Индекс компетентности: 1х1=1 

  

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

текстови и др). 

 

VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД 
            РАД: 

 
 

VIII. ОСТАЛО 

  

 

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

 

Јелена Станковски је 2015. године завршила основне академске студије на студијском 

програму - Рачунарство и Аутоматика на Факултет техничких наука у Новом Саду са 

просечном оценом 9.89. Исте године је уписала мастер академске студије на студијском 

програму Електроенергетски софтверски инжењеринг на Факултету техничких наука у 

Новом Саду и завршава их 2016. године са просечном оценом 10.00. Публиковала је 1 

рад на међународном научном скупу. Уписана је на докторске студије на студијском 

програму Енергетика, електроника и телекомуникације 2016. године.  
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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 констатује да кандидат Јелена Станковски испуњава све услове прописане 

Законом о универзитету Републике Србије, Статутом Универзитета, Статутом Факултета 

техничких наука, као и критеријуме, прихваћене на Универзитету у Новом Саду за избор 

у звање асистента за ужу област ПРИМЕЊЕНИ СОФТВЕРСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ. 

Кандидат Јелена Станковки поседује научно-стручне квалитете неопходне за успешан 

рад у високошколској установи. 
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II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

 Марина, Зоран, Станојевић 

  

2. Звање: 

 Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 

  

3. Датум и место рођења: 

 25.06.1992. Нови Сад 

 

4. Садашње запослење, установа или предузеће:  

Јуниор софтвер инжењер, Schneider Electric DMS NS 

  

5. Година уписа и завршетка основних студија: 

           

          Oсновне студије: 2011-2015. год. 

          Мастер студије: 2015-2016. год.  

  

6. Студијска група, факултет и универзитет: 

Основне академске студије: Примењене рачунарске науке и информатика, , 

Рачунарство и аутоматика, Факултет техничких наука, Универзитет у 

Новом Саду 

Мастер академске студије: Примењено софтверско инжењерство, Факултет 

техничких наука, Универзитет у Новом Саду 

 

7. Успех у студијама: 

Основне академске студије: 9,92  

Мастер академске студије: 10,00 

  

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

 

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита: 

Дипломски рад: Софтверски пакет за подршку рада рукометног савеза – 

подсистем за генерисање жреба и електронско вођење записника, оцена 10 

Мастер рад: Сервис за управљање кваром у електродистрибутивним мрежама, 

оцена 10 

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

магистарских студијама: 

-  

 

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

 - 

 

 

12. Наслов специјалистичког рада, односно магистарског рада: 

 - 
 

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

- 
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14. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло 

добро, добро,задовољавајуће 

 енглески: чита – одлично, пише – одлично, говори – одлично 

  шпански: чита – добро, пише – добро, говори: добро 
 

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

 Примењено софтверско инжењерство 

 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

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

сва):  

1. Schneider Electric DMS NS, јуниор софтвер инжењер, од октобра 2016. до данас 

  

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:  

- 

  

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

универзитету):  

 

  

3. Број часова недељно (вежби и семинара):  

  

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 и сл.): 

 

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

  

ђ) Остало 

 

 

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, 

међународне изложбе и уметнички наступи): 

 

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

националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или 

спортски наступи 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. Саопштења на домаћим научним скуповима: 

 

8. Индекс компетентности:  

  

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

текстови и др). 

 

VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД 
            РАД: 

 
 

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

 

Марина Станојевић је 2015. године завршила основне академске студије на студијском 

програму - Рачунарство и Аутоматика на Факултет техничких наука у Новом Саду са 

просечном оценом 9.92. Исте године је уписала мастер академске студије на студијском 

програму Електроенергетски софтверски инжењеринг на Факултету техничких наука у 

Новом Саду и завршава их 2016. године са просечном оценом 10.00. Уписана је на 

докторске студије на студијском програму Енергетика, електроника и телекомуникације 

2016. године. 

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 констатује да кандидат Марина Станојевић испуњава све услове прописане 

Законом о универзитету Републике Србије, Статутом Универзитета, Статутом Факултета 

техничких наука, као и критеријуме, прихваћене на Универзитету у Новом Саду за избор 

у звање асистента за ужу област ПРИМЕЊЕНИ СОФТВЕРСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ. 

Кандидат Марина Станојевић поседује научно-стручне квалитете неопходне за 

успешан рад у високошколској установи. 
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II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

 Ивана, Милован, Ковачевић 

  

2. Звање: 

 Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 

  

3. Датум и место рођења: 

 09.07.1990. Нови Сад 

 

4. Садашње запослење, установа или предузеће:  

Meдиор софтвер инжењер, Schneider Electric DMS NS 

  

5. Година уписа и завршетка основних студија: 

          Oсновне студије: 2009-2013. год. 

          Мастер студије: 2013-2014. год. 

  

6. Студијска група, факултет и универзитет: 

           Oсновне студије: Примењене рачунарске науке и информатика, Рачунарство 

и аутоматика, Факултет техничких наука, Универзитет у 

Новом Саду 

           Мастер студије: Примењено софтверско инжењерство, Факултет техничких 

наука, Универзитет у Новом Саду 

 

7. Успех у студијама: 

Основне академске студије: 9,05 

            Мастер академске студије: 9,57 

  

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор:- 

 

 

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита: 

Дипломски рад: Протоколи и интерфејси за пренос података између 

електроенергетских система, оцена: 10, 

Мастер рад: Интеграција ADMS-a и пословних апликација употребом BizTalk 

сервера, оцена: 10. 

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

магистарских студијама: 

-  

 

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

 

 

 

12. Наслов специјалистичког рада, односно магистарског рада: 
 

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

- 
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14. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло 

добро, добро,задовољавајуће 

 Енглески језик – чита: одлично, пише: одлично, говори: одлично, 

 Немачки – чита: врло добро, пише: врло добро, говори: врло добро, 

 Шпански – чита: врло добро, пише: врло добро, говори: врло добро 
 

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

 Примењено софтверско инжењерство 

 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

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

сва):  

 

Schneider Electric DMS NS, медиор софтвер инжењер, од септембра 2014. године до                

данас. 

  

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:  

- 

  

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

универзитету):  

- 

  

3. Број часова недељно (вежби и семинара): - 

  

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 и сл.): 

 

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

  

ђ) Остало 

 

 

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, 

међународне изложбе и уметнички наступи): 

 

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

националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или 

спортски наступи 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. Саопштења на домаћим научним скуповима: 

 

8. Индекс компетентности:  

  

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

текстови и др). 

 

VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД 
            РАД: 

 
 

VIII. ОСТАЛО 

  

 

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

 

Ивана Ковачевић је 2013. године завршила основне академске студије на студијском 

програму - Рачунарство и Аутоматика на Факултет техничких наука у Новом Саду са 

просечном оценом 9.05. Исте године је уписала мастер академске студије на студијском 

програму Електроенергетски софтверски инжењеринг на Факултету техничких наука у 

Новом Саду и завршава их 2014. године са просечном оценом 9.57. Уписана је на 

докторске студије на студијском програму Енергетика, електроника и телекомуникације 

2016. године. 



 13 

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 констатује да кандидат Ивана Ковачевић испуњава све услове прописане 

Законом о универзитету Републике Србије, Статутом Универзитета, Статутом Факултета 

техничких наука, као и критеријуме, прихваћене на Универзитету у Новом Саду за избор 

у звање асистента за ужу област ПРИМЕЊЕНИ СОФТВЕРСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ. 

Кандидат Ивана Ковачевић поседује научно-стручне квалитете неопходне за успешан 

рад у високошколској установи. 
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II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

 Алeксандар, Милорад, Сворцан 

  

2. Звање: 

 Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 

  

3. Датум и место рођења: 

 04.12.1992., Нови Сад 

 

4. Садашње запослење, установа или предузеће:  

Мeдиор софтвeр инжењeр у Сeктору за развој, Schneider Electric DMS NS. 

  

5. Година уписа и завршетка основних студија: 

          Година уписа основних студија: 2010.  

          Година завршетка основних студија: 2015.  

 

          Година уписа мастер студија: 2015. 

          Година завршетка мастер студија: 2016.  

6. Студијска група, факултет и универзитет: 

Основне академске студије: Рачунарство и аутоматика, Факултет техничких 

наука, Универзитет у Новом Саду  

             

Мастер академске студије: Примeњeно софтвeрско инжeњeрство, Факултет 

техничких наука, Универзитет у Новом Саду 

7. Успех у студијама: 

           Успех на основним студијама: просечна оцена 8,84  

            

           Успех на мастер студијама: просечна оцена 9,86  
8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор:- 

  

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита: 

 Дипломски рад: Визуeлизација фидeра eлeктроeнeргeтскe мрeжe, оцена 10      

 

Мастер рад: Вишeкритeријумска подeла модeла података дистрибутивнe 

мрeжe, оцена 10 

 

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

магистарских студијама: 

-  

 

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

 - 

 

 

12. Наслов специјалистичког рада, односно магистарског рада: 

 - 
 

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

- 
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14. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло 

добро, добро,задовољавајуће 

Енглески – чита, пише, говори; одлично 

Руски – чита, пише, говори; одлично 

Украјински – чита, пише, говори; задовољавајућe 
 

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

 Примењено софтверско инжењерство 

 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

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

сва):  

Мeдиор софтвeр инжењeр у Сeктору за развој, Schneider Electric DMS NS, од 

августа 2016. 

 

Јуниор софтвeр инжењeр у Сeктору за развој, Schneider Electric DMS NS, од 

сeптeмбра 2015. до августа 2016 

  

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:  

- 

  

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

универзитету):  

- 

  

3. Број часова недељно (вежби и семинара): - 

  

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 и сл.): 

 

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

  

ђ) Остало 

 

 

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, 

међународне изложбе и уметнички наступи): 

 

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

националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или 

спортски наступи 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. Саопштења на домаћим научним скуповима: 

 

8. Индекс компетентности:  

  

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

текстови и др). 

 

VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД 
            РАД: 

 
 

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

 

Александар Сворцан је 2015. године завршио основне академске студије на студијском 

програму - Рачунарство и Аутоматика на Факултет техничких наука у Новом Саду са 

просечном оценом 8.84. Исте године је уписао мастер академске студије на студијском 

програму Електроенергетски софтверски инжењеринг на Факултету техничких наука у 

Новом Саду и завршава их 2016. године са просечном оценом 9.86. Уписан је на 

докторске студије на студијском програму Енергетика, електроника и телекомуникације 

2016. године. 

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 констатује да кандидат Александар Сворцан испуњава све услове прописане 

Законом о универзитету Републике Србије, Статутом Универзитета, Статутом Факултета 

техничких наука, као и критеријуме, прихваћене на Универзитету у Новом Саду за избор 

у звање асистента за ужу област ПРИМЕЊЕНИ СОФТВЕРСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ. 

Кандидат Александар Сворцан поседује научно-стручне квалитете неопходне за 

успешан рад у високошколској установи. 
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III. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

 Никола, Карољ, Пап 

  

2. Звање: 

 Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 

  

3. Датум и место рођења: 

 21.08.1991. Нови Сад 

 

4. Садашње запослење, установа или предузеће:  

Јуниор софтвeр инжењeр у Сeктору за развој, Schneider Electric DMS NS 

  

5. Година уписа и завршетка основних студија: 

          Година уписа основних студија: 2010.  

          Година завршетка основних студија: 2014.  

 

          Година уписа мастер студија: 2014. 

          Година завршетка мастер студија: 2015.  

6. Студијска група, факултет и универзитет: 

Основне академске студије: Рачунарство и аутоматика, Факултет техничких 

наука, Универзитет у Новом Саду  

             

            Мастер академске студије: Електроенергетски софтвeрски инжeњeринг, 

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 

7. Успех у студијама: 

           Успех на основним студијама: просечна оцена 9,11  

            

           Успех на мастер студијама: просечна оцена 9,43 

  

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор:- 

 

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита: 

Дипломски рад: Софтверски пакет за подршку у раду културно уметничког 

друштва, оцена 10      

 

Мастер рад: Софтверско распоређивање послова по извршиоцима, оцена 10 

 

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

магистарских студијама: 

-  

 

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

 - 

 

 

12. Наслов специјалистичког рада, односно магистарског рада: 

 - 
 

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

14. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло 

добро, добро,задовољавајуће 

 Енглески – чита, пише, говори; врло добро 
 

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

 Примењено софтверско инжењерство 

 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

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

сва):  

Јуниор софтвeр инжењeр у Сeктору за развој, Schneider Electric DMS NS, од 

новембра 2015.  

  

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:  

- 

  

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

универзитету):  

- 

  

3. Број часова недељно (вежби и семинара): - 

  

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 и сл.): 

 

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

 

 

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

издавач): 
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д) Мишљење студената о педагошком раду сарадника ако је формирано у 

складу са општим актом факултета  

  

ђ) Остало 

 

 

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, 

међународне изложбе и уметнички наступи): 

 

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

националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или 

спортски наступи 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. Саопштења на домаћим научним скуповима: 

 

8. Индекс компетентности:  

  

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

текстови и др). 

 

VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД 
            РАД: 

 

 

VIII. ОСТАЛО 

  

 

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

 

Никола Пап је 2014. године завршио основне академске студије на студијском програму 

- Рачунарство и Аутоматика на Факултет техничких наука у Новом Саду са просечном 

оценом 9.11. Исте године је уписао мастер академске студије на студијском програму 

Електроенергетски софтверски инжењеринг на Факултету техничких наука у Новом 

Саду и завршава их 2015. године са просечном оценом 9.43. Уписан је на докторске 

студије на студијском програму Енергетика, електроника и телекомуникације 2016. 

године. 
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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 констатује да кандидат Никола Пап испуњава све услове прописане Законом 

о универзитету Републике Србије, Статутом Универзитета, Статутом Факултета 

техничких наука, као и критеријуме, прихваћене на Универзитету у Новом Саду за избор 

у звање асистента за ужу област ПРИМЕЊЕНИ СОФТВЕРСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ. 

Кандидат Никола Пап поседује научно-стручне квалитете неопходне за успешан рад у 

високошколској установи. 
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IV. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

 Дејан, Радивоје, Шаренац 

  

2. Звање: 

 Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 

  

3. Датум и место рођења: 

 19.02.1987.  Сарајево, БиХ 

 

4. Садашње запослење, установа или предузеће:  

Руководилац производа, Шнајдер Електрик ДМС НС ДОО, Нови Сад 

  

5. Година уписа и завршетка основних студија: 

Oсновне студије: 2005-2010. год. 

          Мастер студије: 2010-2011. год. 

  

6. Студијска група, факултет и универзитет: 

           Oсновне студије: Рачунарство и аутоматика, Факултет техничких наука, 

Универзитет у Новом Саду 

           Мастер студије: Рачунарство и аутоматика, Факултет техничких наука, 

Универзитет у Новом Саду 

 

7. Успех у студијама: 

Основне академске студије: 9,11 

            Мастер академске студије: 10,00 

 

  

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор:- 

 

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита: 

Дипломски рад: Једно решење SQL парсера за примену у системима реалног 

времена, оцена: 10, 

Мастер рад: Једна имплементација клијентске спрежне компоненте према 

стандарду IEC 61850, оцена: 10. 

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

магистарских студијама: 

 

 

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

  

 

12. Наслов специјалистичког рада, односно магистарског рада: 
 

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

14. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло 

добро, добро,задовољавајуће 

 Енглески језик: чита одлично, пише одлично, говори одлично 

Шпански језик: чита добро, пише задовољавајуће, говори добро 
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15. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): 

 Примењено софтверско инжењерство 

 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

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

сва):  

Шнајдер Електрик ДМС НС ДОО, Нови Сад , Софтверски инжењер, Власник 

производа, Руководилац производа, Јануар 2012. – данас 

 

  

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:  

- 

  

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

универзитету):  

- 

  

3. Број часова недељно (вежби и семинара): - 

  

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 и сл.): 

 

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

 

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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ђ) Остало 

 

 

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, 

међународне изложбе и уметнички наступи): 

 

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

националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или 

спортски наступи 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. Саопштења на домаћим научним скуповима: 

Милош Васић, Дејан Шаренац, Локализација чворишта у бежичној 

комуникационој мрежи еуклидском и дв-хоп методом, Секција за рачунарску 

технику и информатику – РТ, Етран 2010. 

 

8. Индекс компетентности: 1х0.5=0.5 

  

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

текстови и др). 

 

VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД 
            РАД: 

 

 

VIII. ОСТАЛО 

  

 

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

 

Дејан Шаренац је 2010. године завршио основне академске студије на студијском 

програму - Рачунарство и Аутоматика на Факултет техничких наука у Новом Саду са 

просечном оценом 9.11. Исте године је уписао мастер академске студије на студијском 

програму Рачунарство  и аутоматика на Факултету техничких наука у Новом Саду и 

завршава их 2011. године са просечном оценом 10.00. Публиковао је 1 рад на домаћем 

научном скупу. Уписан је на докторске студије на студијском програму Енергетика, 

електроника и телекомуникације 2016. године. 
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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 констатује да кандидат Дејан Шаренац испуњава све услове прописане 

Законом о универзитету Републике Србије, Статутом Универзитета, Статутом Факултета 

техничких наука, као и критеријуме, прихваћене на Универзитету у Новом Саду за избор 

у звање асистента за ужу област ПРИМЕЊЕНИ СОФТВЕРСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ. 

Кандидат Дејан Шаренац поседује научно-стручне квалитете неопходне за успешан рад 

у високошколској установи. 
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XI. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

На основу утврђених чињеница и оцена изложених у овом Извештају, Комисија предлаже 

Наставно-научном већу Факултета техничких наука у Новом Саду да се кандидати:  

1. Јелена Станковски - мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  

2. Марина Станојевић - мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  

3. Ивана Ковачевић - мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  

4. Александар Сворцан - мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  

5. Никола Тот  - мастер инжењер електротехнике и рачунарства и  

6. Дејан Шаренац  - мастер инжењер електротехнике и рачунарства  

и з а б е р у у звање АСИСТЕНТА за ужу област ПРИМЕЊЕНИ СОФТВЕРСКИ 

ИНЖЕЊЕРИНГ и да се са њима у том својству заснује радни однос. 

У Новом Саду, 06.01.2017. 

                                                                                   ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

_______________________________ 

др Александар Купусинац 

ван. проф., ФТН, Нови Сад 

 

 

 

_______________________________ 

др Душан Малбашки 

ред. проф., Универзитет Едуконс,  

Ср. Каменица 

 

 

 

_______________________________ 

др Владимир Павлица, 

доцент, ФТН, Нови Сад 

 

 

 

_______________________________ 

др Немања Недић, 

доцент, ФТН, Нови Сад 

 

 

 

_______________________________ 

др Никола Обреновић, 

доцент, ФТН, Нови Сад 

 

 

 


