
 

 

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  

          01-3271/1 од 21.12.2017. године, Декан Факултета техничких наука 

2. Датум и место објављивања конкурса 

Конкурс је објављен 27.12. 2017. године у листу „Послови“ број 757. 

 

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

области 

3 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, уно Примењене рачунарске 

науке и информатика; 

2. др Душан Малбашки,  ред. проф, Универзитет Едуконс,  Факултет информационих 

технологија, Ср. Каменица, уно Информатика 

3. др Владимир Павлица, доцент,  ФТН, Нови Сад, уно Примењени софтверски 

инжењеринг 

4. др Немања Недић, доцент,  ФТН, Нови Сад, уно Примењени софтверски 

инжењеринг 

 

5. Пријављени кандидати: 

1. Зоран Пајић 

2. Жељко Чавић 

3. Зоран Јанковић 

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Зоран (Невенко) Пајић 
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1. Звање: 

Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 

2. Датум и место рођења: 

21.03.1988. Зрењанин 

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

4. У сталном радном односу. Schneider Electric DMS NS Нови Сад.  

5. Година уписа и завршетка основних студија: 

Упис: 2007. Завршио: 2011. 

6. Студијска група, факултет и универзитет: 

Основне академске студије 

Одсек: Електротехника и рачунарство. Модул: Енергетика, Смер: Електроенергетски 

системи. Електротехнички факултет Београд. Универзитет у београду. 

Мастер академске студије 

Студијски програм: Енергетика, електроника и телекомуникације. Усмерење: 

Електроенергетски системи. Факултете техничких наука у Новом Саду. Универзитет 

у Новом Саду. 

7. Успех у студијама: 

Основне студије: 8,40. Мастер студије: 9,50. 

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

 

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита: 

Дипломски рад: Упоредна анализа Њутновог и убрзаног поступка за налажење 

токова снага у електроенергетском систему, оцена 10 

 

Мастер рад: Прорачун струјних подешења прекострујне релејне заштите у 

великим дистрибутивним мрежама. Оцена: 10 

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

магистарским студијама:  

/ 

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

/ 
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12. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

/ 

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 одлично, пише врло добро, говори добро. 

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

 

 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

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

Октобар 2012. – до данас. Запослен у Schneider Electric DMS NS Нови Сад. Позиције 

Medior Power engineer, Senior power engineer, Medior software engineer, Scrum Master. 

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): 
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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  

 

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): 

/ 
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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. Сопштења на домаћим научним скуповима: 

/ 

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

Прорачун струјних подешења прекострујне релејне заштите у великим 

дистрибутивним мрежама, Зборник радова Факултет техничких наука. 

9. 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): 
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Зоран Пајић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, је уписао Електротехнички 

факултет у Београду 2007. године на студијском програму Електротехника и Рачунарство. 

Основне академске студије на Електротехничком факултету у Београди, из области 

Електротехника и рачунарство, смер Електроенргетски системи  је завршио 2011. године 

са просечном оценом 8,40. Дипломски (Bachelor) рад је одбранио 2011. године сa највишом 

оценом 10 и потом је уписао мастер академске студије на студијском програму Енергетика, 

електроника и телекомуникације. Мастер академске студије на Факултету техничких наука 

у Новом Саду је завршио 2012. године са просечном оценом 9.50. Мастер рад је одбранио 

2012. сa највишом оценом 10 и потом је уписао специјалистичке академске студије на смеру 

Енергетика, електроника и телекомуникације. Након тога, уписан је на докторске студије 

на Факултету техничких наука на студијском програму Енергетика, електроника и 

телекомуникације. 

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): 

На основу изложених података и анализе рада кандидата, Комисија констатује да кандидат 

Зоран Пајић ИСПУЊАВА све услове за избор у звање Асистент за ужу научну област 

Примењени софтверски инжињеринг. 

 

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Жељко (Чедо) Чавић 

2. Звање: 

Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 

3. Датум и место рођења: 

24.05.1988. Добој (БиХ) 

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

У сталном радном односу. Schneider Electric DMS NS Нови Сад. Позиција „Scrum 

Master“ 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 

Упис: 2007. Завршио: 2011. 

6. Студијска група, факултет и универзитет: 

Одсек: Електротехника и рачунарство. Студијски програм: Енергетика, електроника 

и телекомуникације. Усмерење: Електроенергетски системи. Факултете техничких 

наука у Новом Саду. Универзитет у Новом Саду. 
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7. Успех у студијама: 

Основне студије: 9,00. Мастер студије: 9,63. 

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

 

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита: 

Одређивање основне и резервне зоне релејне заштите у великим 

дистрибутивним мрежама. Оцена: 10 

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

магистарским студијама:  

/ 

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

/ 

 

12. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

/ 

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 одлично, пише врло добро, говори добро. 

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

 

 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 
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1. Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести сва): 

Октобар 2012. – до данас. Запослен у Schneider Electric DMS NS Нови Сад. Позиције 

Medior Power engineer, Senior power engineer, Medior software engineer, Scrum Master. 

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: 
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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  

 

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. Сопштења на домаћим научним скуповима: 
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/ 

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

Одређивање основне и резервне зоне релејне заштите у великим 

дистрибутивним мрежама, Зборник радова Факултет техничких наука. 

9. 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): 

Жељко Чавић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, је уписао Факултет 

техничких наука у Новом Саду 2007. године на студијском програму Енергетика, 

електроника и телекомуникације. Основне академске студије на Факултету техничких 

наука у Новом Саду, из области Електротехника и рачунарство, смер Енергетика, 

електроника и телекомуникације - Електроенргетски системи  је завршио 2011. године са 

просечном оценом 9,00. Дипломски (Bachelor) рад је одбранио 2011. године сa највишом 

оценом 10 и потом је уписао мастер академске студије на студијском програму Енергетика, 

електроника и телекомуникације. Мастер академске студије на Факултету техничких наука 

у Новом Саду је завршио 2012. године са просечном оценом 9.63. Мастер рад је одбранио 

2012. сa највишом оценом 10 и потом је уписао специјалистичке академске студије на смеру 

Енергетика, електроника и телекомуникације. Након тога, уписан је на докторске студије 

на Факултету техничких наука на студијском програму Енергетика, електроника и 

телекомуникације. 

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): 

На основу изложених података и анализе рада кандидата, Комисија констатује да кандидат 

Жељко Чавић ИСПУЊАВА све услове за избор у звање Асистент за ужу научну област 

Примењени софтверски инжињеринг. 
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II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Зоран (Никола) Јанковић 

2. Звање: 

Магистар информатичких наука 

3. Датум и место рођења: 

21.07.1980. Бачка Паланка 

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

У сталном радном односу. Schneider Electric DMS NS Нови Сад. Позиција „Сениор 

развојни инжењер“ 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 

2005. 

6. Студијска група, факултет и универзитет: 

Одсек Индустријско инжењерство и менаџмент. Смер Инжењерски менадџмент. 

Усмерење Информационо-управљачки и комуникациони системи. Факултет 

теџничких наука у Новом Саду. Универзитет у Новом Саду. 

7. Успех у студијама: 

8,42 

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

 

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита: 

Клијент-сервер архитектура апликатицних програмских решења као основа 

интеграције производних и пословних функција у предузећу, 10 

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

магистарским студијама:  

Магистарске студије: Департман за математику и информатику. Смер за рачунарске 

науке. Природно-математички факултет у Новом Саду. Универзитет у Новом Саду. 

Просечна оцена на студијама: 10,00.  

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

Година уписа: 2005. Година завршетка: 2010. 
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12. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

Магистарска теза: Развој и имплементација Б2Б система електронског пословања 

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

Студијски боравак: Минск, Белорусија, компанија „EPAM Systems“, 2007. година, у 

трајању од 6 недеља. 

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

добро,задовољавајуће 

Енглески: чита одлично, пише врлодобро, говори добро. 

 

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

 

 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

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

Март 2003. – Април 2008. - Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 

(раније Виша пословна школа), позиције „Виши технички сарадник“ и „Стручни 

сарадник“ 

Април 2008. – Новембар 2008. - Levi 9 Global Sourcing, позиција „Софтвер девелопер“ 

Новембар 2008. – Јануар 2010. – самостално запослење 

Јануар 2010. – Септембар 2012. – Connect Software Solutions, позиција „Софтвер/ERP 

девелопер“ 

Од септембра 2012. – Schneider Electric DMS NS Нови Сад. Позиција „Сениор развојни 

инжењер“ 

IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

- 

V. НАСТАВНИ РАД: 

 

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

 

ђ) Остало 
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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): 

Janković Z., Budimac Z, Ivanović M..: Possibilities for Functional Improvement of B2B 

Systems on Serbian market , Acta Electrotechnica et Informatica, Acta Electrotechnica et 

Informatica, Vol. 11, No. 1, 2011, 3–13, DOI: 10.2478/v10198-011-0001-3, Faculty of 

Electrical Engineering and Informatics, Technical University of Košice, Slovak Republic 

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

националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или 

спортски наступи на билатералном нивоу): 

Janković Z., Ivanović M., Budimac Z.: Functional Horizontal Network Marketplaces – 

Problems and Solutions, INFORMATION SOCIETY 2009, 12th International 

multiconference, 12 - 16 October 2009, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia, 2009. 

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

колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи: 

Јанковић З.: Стандарди и апликативна решења за комуникацију дистрибуираних 

пословних апликација – Школа бизниса, научно стручни часопис, Висока пословна 

школа струковних студија у Новом Саду - ISSN – 1451-6551, 1/2007  

 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

 

7. Сопштења на домаћим научним скуповима: 

 

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

Јанковић З.: Стандарди и апликативна решења за комуникацију дистрибуираних 

пословних апликација – Школа бизниса, научно стручни часопис, Висока пословна 

школа струковних студија у Новом Саду - ISSN – 1451-6551, 1/2007  

Janković Z., Ivanović M., Budimac Z.: Functional Horizontal Network Marketplaces – 

Problems and Solutions, INFORMATION SOCIETY 2009, 12th International 

multiconference, 12 - 16 October 2009, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia, 2009. 
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Janković Z., Budimac Z, Ivanović M..: Possibilities for Functional Improvement of B2B 

Systems on Serbian market , Acta Electrotechnica et Informatica, Acta Electrotechnica et 

Informatica, Vol. 11, No. 1, 2011, 3–13, DOI: 10.2478/v10198-011-0001-3, Faculty of 

Electrical Engineering and Informatics, Technical University of Košice, Slovak Republic 

9. 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): 

Зоран Јанковић, магистар информатичких наука, је уписао Факултет техничких наука у 

Новом Саду 2002. године на студијском програму Индустријско инжењерство и менаџмент. 

Основне академске студије на Факултету техничких наука у Новом Саду,  на смеру 

Инжењерски менаџмент, усмерење: Информационо-управљачки и комуникациони системи  

је завршио 2005. године са просечном оценом 8,42. Дипломски (Bachelor) рад је одбранио 

2005. године сa највишом оценом 10 и потом је уписао магистарске студије на Природно 

математичком факултетуу Новом Саду. Магистарски студије је завршио 2010. године . 

Докторске студије на Факултету техничких наука на студијском програму Енергетика, 

електроника и телекомуникације је уписао 2017. 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): 

На основу изложених података и анализе рада кандидата, Комисија констатује да кандидат 

Зоран Јанковић ИСПУЊАВА све услове за избор у звање Асистент за ужу научну област 

Примењени софтверски инжињеринг. 
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XI. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета техничких наука да се кандидати: 

- Зоран Пајић,  мастер инжењер електротехнике и рачунарства,   

- Жељко Чавић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, и 

- Зоран Јанковић, магистар информатичких наука, 

 

изаберу у звање Асистент са 10% радног времена за ужу научну област Примењени 

софтверски инжињеринг  и да с њима у том својству заснује радни однос. 

                                                                                   ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

_______________________________ 

др Александар Купусинац 

ван.проф. ФТН, Нови Сад 

 

 

 

_______________________________ 

др Душан Малбашки, 

ред.проф., Универзитет Едуконс 

 

 

 

_______________________________ 

др Владимир Павлица 

доцент., ФТН, Нови Сад 

 

 

 

_______________________________ 

др Немања Недић, 

доцент,  ФТН, Нови Сад 

 

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. 

 

 


