
 

 

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  

          01-3280/1 од 25.12.2017. године, Декан Факултета техничких наука 

2. Датум и место објављивања конкурса 

3.1.2018. године, лист “Послови”, број 758-759 

 

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

научне области 

1 АСИСТЕНТ, 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 Бранислав Атлагић, доцент,  ФТН, Нови Сад, уно Примењени софтверски 

инжењеринг 

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

технологија, Ср. Каменица, уно Информатика 

3. др Дарко Чапко, ван. проф. ФТН, Нови Сад, уно Аутоматика и  управљање 

системима 

4. др Имре Лендак, доцент, ФТН, Нови Сад, уно Примењени софтверски 

инжењеринг 

 

5. Пријављени кандидати: 

1. Саша Тошић 

 

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

          Саша, Мирко, Тошић 
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2. Звање: 

          Магистар информатичких наука 

3. Датум и место рођења: 

26.03.1977. године, Нови Сад  

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

Запослен на одређено време као стручни сарадник – лаборант. Катедра за 

електроенергетику и примењени софтверски инжењеринг, Департман за енергетику, 

електронику и телекомуникације, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом 

Саду.  

5. Година уписа и завршетка основних студија: 

          1996-2001. 

6. Студијска група, факултет и универзитет: 

Дипломирани информатичар, Природно-математички факултет у Новом Саду, 

Универзитет у Новом Саду 

7. Успех у студијама: 

           9.44 

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

 

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита: 

Реализација транслатора из Модуларне Јаве у Јаву, оцена 10 

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

магистарским студијама:  

Информатика, Рачунарске науке, Природно-математички факултет у Новом Саду, 

Универзитет у Новом Саду, предвиђене испите положио је са просечном оценом 

9.83. 

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

          уписан школске 2001/2002 године, магистарска теза одбрањена 3.9.2010. 

 

12. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

Пакет за планирање у агентним системима 

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, врлодобро, 

добро,задовољавајуће 

енглески – чита, пише, говори – врлодобро 

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): 

1. Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Новом Саду, асистент приправник, октобар 2001.-јул 2009. 

2. Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Новом Саду, систем аналитичар, јул 2009.-април 2011. 

3. Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Новом Саду, асистент, април 2011.-април 2017. 

4. Департман за енергетику, електронику и телекомуникације, Факултет техничких 

наука, Универзитет у Новом Саду, стручни сарадник-лаборант, април 2017.-сада. 

5. Гимназија “Јован Јовановић Змај”, Нови Сад, професор информатике, 2001.-2005., 

2010.-сада 

6. Фондација “Центар за младе таленте”, Нови Сад, предавач на курсевима из 

програмирања, 2012.-сада 

 

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: 

1. Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Новом Саду, асистент приправник, октобар 2001.-јул 2009. 

2. Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Новом Саду, асистент, април 2011.-април 2017. 

3. Гимназија “Јован Јовановић Змај”, Нови Сад, професор информатике, 2001.-

2005., 2010.-сада 

4. Фондација “Центар за младе таленте”, Нови Сад, предавач на курсевима из 

програмирања, 2012.-сада 
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2. Ангажаваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, 

универзитету): 

Увод у рачунарство, за студенте 2. године географије, Департман за математику и 

информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду (феб 

2002-јун 2002, 4 часа недељно) 

Увод у програмирање, за студенте 1. године информатике, Департман за 

математику и информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Новом Саду (окт 2001-јан 2004, окт 2005-сада, 4+6 часова недељно) 

Организација рачунара, за студенте 2. године информатике, Департман за 

математику и информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Новом Саду (окт 2001-јан 2004, окт 2005-сада, 3+3 часова недељно) 

Структуре података и алгоритми, за студенте 2. године информатике, Департман 

за математику и информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Новом Саду (окт 2001-јан 2004, 0+8 часова недељно) 

Структуре података и алгоритми 2, за студенте 2. године информатике, 

Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Новом Саду (окт 2010-сада, 0+6 часова недељно) 

Структуре података и алгоритми 3, за студенте 3. године информатике, 

Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Новом Саду (феб 2010-сада, 2+1 часова недељно) 

Софтверски практикум 2-Мултимедија, за студенте свих година информатике и 

студенте 1. и 2. године смера професор географије и информатике, Департман за 

математику и информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Новом Саду (феб 2005-сада, 0+3 часова недељно) 

Конструкција Компајлера, за студенте 4. године информатике, Департман за 

математику и информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Новом Саду (окт 2002-јан 2003, 2+6 часова недељно) 

3. Број часова недељно (вежби и семинара): 

10 

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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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 

Стручни сарадник у Гимназији „Јован Јовановић Змај“, 2001-2004, 2010-сада (до 

сада предавао следеће предмете: Рачунарство и информатика, програмирање и 

програмски језик C, такође држао и менторски рад за талентоване ученике). 

Сарадник и ментор у Републичком центру за таленте, 2005-2006 

Предавач на акредитованим семинарима Методика наставе информатике и 

припрема мултимедијалне наставе, Програмски језик Делфи  и Канцеларијско 

пословање 

Члан Организационог одбора и предавач по позиву на конференцији НaРa (Настава 

Рачунарства), Нови Сад, јун 2002 

Члан Организационог одбора конференције НaРa (Настава Рачунарства), Нови Сад, 

септебар 2003 

Члан Организационог одбора конференције АЛА (Applied linear algebra), Палић, 

2005 

Члан Организационог одбора конференције АЛА (Applied linear algebra), Нови Сад, 

Април 2008 

Члан Организационог одбора конференције АЛА (Applied linear algebra), Нови Сад, 

мај 2010 

Члан Организационог одбора конференције АДБИС (Advances in databases and 

information systems), Нови Сад, септембар 2010 
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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): 

Тошић, С., Радовановић, М., Ивановић, М., APP: Agent Planning Package, Scalable 

Computing: Practice and Experience, Volume 9, no1, pp 39-49 

Тошић, С., Митровић, Д., Ивановић, М., “Agent planning in AgScala”, Зборник 

радова са AIP (ISSN: 0094-243X), Volume 1558, pp 262-266, 2013 

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: 

Тошић, С., Радовановић, М., Ивановић, М., APP: Agent Planning Package, In 
Proceedings of IDC’07, 1st International Symposium on Intelligent and Distributed 

Computing, volume 78 of Studies in Computational Intelligence, pages 217–226, Craiova, 

Romania, 2007. Springer 
Тошић, С., Радовановић, М., Ивановић, М.,“Integration of agents and planning 

systems”, Зборник радова са WASA 2011, Novi Sad, 2011 
 

7. Сопштења на домаћим научним скуповима: 

Тошић, С., Будимац, З. Plan creation in agent systems, ПРИМ 2004, зборник радова 

Тошић, С., Настава рачунарства у одељењима за талентоване ученике и 

менторски рад, I Скуп о настави рачунарства НаРа 2002, Зборник предавања по 

позиву 

Херцег, Ђ., Тошић, С., Херцег, Д., Настава Организације рачунара и архитектуре 

рачунара помоћу програма за симулацију електронских кола, I Скуп о настави 

рачунарства НаРа 2002, Зборник предавања по позиву 

Тошић, С., Искуства у менторском раду наставе рачунарства, II Скуп о настави 

рачунарства НаРа 2003, Зборник радова - CD издање 

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

Тошић, С., Пакет за планирање у агентним системима, магистарска теза 

http://www.scpe.org/
http://www.scpe.org/
http://perun.pmf.uns.ac.rs/events/wsagents/papers/59-63tosicetal.pdf
http://perun.pmf.uns.ac.rs/events/wsagents/papers/59-63tosicetal.pdf
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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 

Учешће на научним пројектима: 

a. Развој (интелигентних) техника заснованих на софтверским агентима за примену у 

претраживању података и токовима послова, Министарство науке, технологије и 

развој Републике Србије – пројекат број 1844, 2002-2005. 

b. Апстрактни методи и примене у рачунарским наукама, Пројекат 144017А 

Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије 2006-2009. 

 

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

Саша Тошић је магистар информатичких наука и запослен је као лаборант на Факултету 

техничких наука у Новом Саду од априла 2017. године. Основне академске студије 

завршио је на Природно-математичком факултету у Новом Саду са просечном оценом 

9.44. Магистерске студије завршава 2010 године са просечном оценом 9.83. Докторске 

студије на студијском програму Енергетика, електроника и телекомуникације на 

Факултету техничких наука у Новом Саду уписује 2017. године. Од 2001.-2017. године је 

био запослен на Природно-математичком факултету и том приликом је стекао богато 

педагошко искуство. Био је члан Организационох одбора на 6 научних конференција и има 

више радова објављених на домаћим и међународним конференцијама, као и 2 рада у 

часописима. 

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 

Саша Тошић ИСПУЊАВА све услове за избор у звање Асистента 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 кандидат 

Саша Тошић, магистар информатичких наука у звање Асистент за ужу научну област 

Примењени софтверски инжењеринг  и да са њим у том својству заснује радни однос. 

                                                                                   ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

_______________________________ 

др Бранислав Атлагић, доцент,  

ФТН, Нови Сад 

 

 

 

_______________________________ 

др Душан Малбашки 

ред. проф., Универзитет Едуконс,  

Ср. Каменица 

 

 

 

_______________________________ 

др Дарко Чапко, 

ван.проф, ФТН, Нови Сад 

 

 

 

_______________________________ 

др Имре Лендак, 

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. 

 

 


