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Извод записника са седнице Наставно-научног већа 

Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације 

             

 

 

Тачка 1: Избор директора Департмана за мандатни период 2018-2021 год. 

 

                  Одлука 

 

Наставно-научно веће Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације, по 

предлогу Катедре за енергетску електронику и претвараче и колегијума Департмана, донело је 

одлуку да се за кандидата за директора Департмана предложи др Борис Думнић. 

 

     Образложење: 

 

Седници Наставно-научног већа присуствовало је 72 чланa од укупно 98 чланова са правом 

гласа. По овој тачки дневног реда гласало je 72 члана Наставно-научног већа, са следећим 

резултатима: 

   

- ЗА је гласало 72 члана, 

- ПРОТИВ је гласало 0 чланова, 

- УЗДРЖАН је гласало 3 члана. 

 

Тачка 2: Избор руководилаца студијских програма и директора научно-стручних 

центара 

                                                 Одлука 

 

Колегијум Департмана, донео је одлуку да се за руководиоце студијских програма и 

директора научно-стручних центара предложе следећи кандидати: 

 

Руководилац студијског  програма Енергетика, електроника и телекомуникације OAS                                    

(проф. др Милан Сечујски) 

 

Руководилац студијског програма Енергетика, електроника и телекомуникације MAS                          

(проф. др Стеван Грабић) 

 

Руководилац студијског програма Енергетика, електроника и телекомуникације DAS                       

(проф. др Веран Васић) 

 

Руководилац студијског програма Специјалистичке академске студије                                               

(проф. др Веран Васић) 

 



Руководилац студијског програма Основне струковне студије – Електроенергетика 

обновљиви извори енергије                                                                                                                                                  

(доц. др Чорба Золтан) 

 

Руководилац студијског програма Основне струковне студије – Електроника и 

телекомуникације                

(доц. др Калман Бабковић) 

 

Руководилац студијског програма PSI OAS                                                                                                  

(проф. др Драган Поповић)  

 

Руководилац студијског програма PSI MAS                                                                                               

(проф. др Драган Поповић)  

 

Руководилац студијског програма Мерење и регулација OAS                                                                          

(проф. др Зоран Митровић)  

 

Руководилац студијског програма Мерење и регулација MAS                                                                         

(проф. др Зоран Митровић)  

         

 Руководилац студијског програма Биомедицинско инжењерство OAS                                                                      

(проф. др Никола Јорговановић) 

 

 Руководилац студијског програма Биомедицинско инжењерство MAS                                                                      

(проф. др Никола Јорговановић) 

     Образложење: 

 

Седници Наставно-научног већа присуствовало је 72 члана од укупно 98 чланова са правом 

гласа. По овој тачки дневног реда гласало 72 члана Наставно-научног већа, са следећим 

резултатима: 

   

- ЗА је гласало 72 члана, 

- ПРОТИВ је гласало 0 чланова, 

                   -    УЗДРЖАН је гласало 0 чланова    

 

Тачка 3: Избор директора научно-стручних центара 

                                                        

                                                                       Одлука 

 

Катедра за електронику и Катедра за телекомуникације и обраду сигнала предлажу да 

се за директора Центра за интелигентне комуникације, умрежавање и обраду 

информација (iCONIC) предложи проф. др Дејан Вукобратовић. 



Катедра за електрична мерења предлаже да се за директора Центра за метрологију 

предложи проф. др Зоран Митровић. 

Катедра за електронику предлаже да се за директорта Центра за интегрисане 

микросистеме и компоненте (CIMC) предложи проф. др Љиља Живанов. 

Катедра за енергетску електронику и претвараче предлаже да се за директора Центра 

за обновљиве изворе и квалитет електричне нергије (CRESPQ) предложи доц. др 

Драган Милићевић. 

 

                                              Образложење: 

 

Седници Наставно-научног већа присуствовало је 72 члана од укупно 98 чланова са правом 

гласа. По овој тачки дневног реда гласало 72 члана Наставно научног већа, са следећим 

резултатима: 

   

- ЗА је гласало 72 члана, 

- ПРОТИВ је гласало 0 чланова, 

                   -    УЗДРЖАН је гласало 0 чланова    

 

Тачка 4: Избор члана Савета Факултета 

 

                                                                     Одлука 

Катедра за електроенергетику и примењено софтверско инжерењство предложила је 

да проф. др Горан Швенда буде предложен за члана Савета Факултета у наредном 

мандатном периоду. Овај предлог је једногласно подржан и од стране колегијума 

Департмана.  

Колегијум Департмана је предложио да МСц Бане Попадић буде представник 

асистената у Савету Факултета. 

 

                                 Образложење: 

 

Седници Наставно-научног већа присуствовало је 72 члана од укупно 98 чланова са правом 

гласа. По овој тачки дневног реда за оба предлога је гласало 72 члана Наставно научног већа, 

са следећим резултатима: 

   

- ЗА је гласало 72 члана, 

- ПРОТИВ је гласало 0 чланова, 

                   -    УЗДРЖАН је гласало 0 чланова    

 

Тачка 5:  Избор шефова Катедри 

 

                                                        Одлука 

 

Наставно-научна већа Катедри су донели одлуку да за шефове Катедри буду 

предложени следећи кандидати:  



Катедре за електроенергетику и примењено софтверско инжењерство                                                       

(проф. др Владимир Стрезоски) 

 

Катедра за електрична мерења                                                                                                                        

(проф. др Платон Совиљ) 

 

Катедра за телекомуникације и обраду сигнала                                                                                                             

(проф. др Владо Делић)  

 

Катедра за теоријску електротехнику                                                                                                                         

(проф. др Никола Ђурић) 

 

Катедра за електронику                                                                                                                                              

(проф. др Мирјана Дамњановић) 

 

Катедра за енергетску електронику и претвараче                                                                                                     

(проф. др Борис Думнић)  

 

                                          Образложење: 

 

Седници Наставно-научног већа присуствовало је 72 члана од укупно 98 чланова са правом 

гласа. По овој тачки дневног реда за оба предлога је гласало 72 члана Наставно-научног већа, 

са следећим резултатима: 

   

- ЗА је гласало 72 члана, 

- ПРОТИВ је гласало 0 чланова, 

                   -    УЗДРЖАН је гласало 0 чланова    

 

 

   
Доставити: 

1.      члановима НН већа Департмана, 

2.      архива Департмана ЕЕТ. 

 

          ______________________________ 

 

                                   доц. др Борис Думнић 


