
 

 

 

 
 

 

 
 

Институт „Никола Тесла“ Наш број:  

Косте Главинића 8 Ваш број:  

Београд Датум:  

 

                              

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА АНГАЖОВАЊЕ  

НАСТАВНИКА И САРАДНИКА  

са друге високошколске установе на ФТН-у  

 
Молим управу високошколске установе:  

Института „Никола Тесла“, Kосте Главинића 8, Београд 
(пун назив, седиште и адреса високошколске установе којој се подноси захтев за одобрење 

ангажовања наставника) 

 

 

одобри ангажовање наставника на Факултету техничких наука у 

Новом Саду  према следећим подацима: 

 

1. Име и презиме наставника: Др Jaсна Драгосавац  

2. Звање: научни сарадник 

3. Школска година за коју се тражи ангажовање наставника: 2018/19. 

4. Подаци о предметима на којима ће бити ангажован (табела у прилогу): 

4. Укупа број часова ангажовање наставника током школске године:  15. 

5. Поред ангажовања на извођењу наставе, наставник/сарадник ће бити 

ангажован  и на следећим пословима, а у вези са наставним процесом: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



 

 

 

 
 

                Прилог: Табела- Подаци о предметима на којима ће наставник/сарадник бити ангажован 
 

 

Назив предмета 
Редни бр.  

семестара 

Студијски програм 

и ниво 

студија 

Катего-

рија 

предмета 

(обавезан/ 

изборни) 

 

Недељни 

фонд 

часова на 

предмету 

Број часова 

анажовања 

наставника 

 недељно 

Проценат 

ангажовања у 

односу на 

пуно радно 

време 

Просечно 

годишње 

оптерећење 

За 

акредита

-цију 

(да/не) 

1. Савремене методе 

дигиталног 

управљања 

електричним 

производним 

блоковима  

3. 

„Енергетика, 

електроника и 

телекомуникације“, 

ДАС 

изборни 5+0+0+4 

1 

Менторска 

настава 

5,55% 0,5 НЕ 

 

Шеф катедре за енергетску  

електронику и претвараче          Декан Факултета техничких наука 

 

________________________________                   ________________________________ 

Проф. др  Владимир Катић                                            Проф. др Раде Дорословачки 

 

Молим да  уз сагласност доставите:  

1.  Фотокопију одлуке о избору у звање 

2. Потписану и оверену потврду о запослењу. Потврда треба да садржи:  датум заснивања радног односа и податак са 

колико процената радног времена наставник/сарадник има заснован радни однос; важеће звање; датум ступања на снагу 

одлуке о избору о звање; назив уже области за коју је наставник изабран и податак о броју часова активне наставе 

седмично (на годишњем нивоу) на матичној установи и на другим високошколским установама. 


