
 
 

КАТЕДРА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ОБРАДУ СИГНАЛА 

 

Број: 022-224/94-1 

Датум: 02.11.2018. године 

 

 
На основу члана 163. ст. 5  Статута Факулетета техничких наука, од 12.04.2011. године, 09.05.2014. 

године, 02.10.2015. године и 04.12.2015. године и чл. 6. ст. 2 Правилника  о давању сагласности за 

рад наставника и сарадника Универзитета у Новом Саду у другој високошколској установи, 

односно код другог послодавца од  23.01.2006. године,  Веће катедре за Телекомуникације и обраду 

сигнала на седници, број: 1, од  22.10.2018. године донело је 

 

О Д Л У К У 

 

о покретању поступка за давање сагласности за рад  _др Милан Сечујски, ванредни професор, на  

 

другој високошкојској установи, и то на _Природно-математичком факултету, Универзитета у Новом 

Саду, на адреси Трг Доситеја Обрадовића бр. 3. 

 

Наставник/сарадник ће изводити наставу и испите на студијском програму Мастер академским 

студије, MSc Applied Mathematics-Data Science из наставног(их) предмета: Introduction to Digital Signal 

Processing , у школској 2018/2019 години у току летњег (II) семестра и предмета Audio, Speech and 

Language Processing, у школској 2018/2019 години у току зимског (III) семестра. 

 

Наставник/сарадник ће извести наставу на предмету Introduction to Digital Signal Processing са фондом 

од _3+0  часа предавања недељно на предмету, односно са просечним годишњим оптерећењем од  

_1,5_ и на предмету Audio, Speech and Language Processing са фондом од 2+0 часа предавања недељно 

на предмету, односно са просечним годишњим оптерећењем од 1 .  

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На захтев  Природно-математичком факултету, Универзитета у Новом Саду, на адреси Трг Доситеја 

Обрадовића бр. 3, број: 0601-108/459, од:23.10.2018. године, заведено на ФТН-у, под бројем: 01-

2795/1, од:_25.10.2018. године, наставник/сарадник _др Милан Сечујски, ванредни професор, је 

приложио захтев Већу катедре за _Телекомуникације и обраду сигнала за давање сагласности за рад  

др Милан Сечујски, ванредни професор  на _ Природно-математичком факултету, Универзитета у 

Новом Саду, на адреси Трг Доситеја Обрадовића бр. 3, Нови Сад.  Веће катедре за _Телекомуникације 

и обраду сигнала, је доноло је одлуку као и диспозитиву. 

 

 

 

 

Шеф катедре за  телекомуникације и обраду сигнала, 

 

 

                                                                                 Проф. др Владо Делић, ред. проф. 


