
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                                                               ОБРАЗАЦ - 2 

НАЗИВ ФАКУЛТЕТА 

 

 

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  

 Одлука број  01-1881/1 од 8.9.2020.,  НН веће од 23.09.2020.  

2. Датум и место објављивања конкурса 

 14.10.2020. „Послови“  

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

научне области 

3 сарадника у настави, Електрична мерења, метрологија и биомедицина 

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 Платон Совиљ, ванредни професор, Електрична мерења, метрологија и 

биомедицина, 13.9.2016., Факултет техничких наука; 

2. др Драган Пејић, ванредни професор, Електрична мерења, метрологија и 

биомедицина, 01.10.2018., Факултет техничких наука; 

3. др Небојша Пјевалица, ванредни професор, Рaчунaрскa тeхникa и рaчунaрскe 

кoмуникaциje, 01.10.2017., Факултет техничких наука. 

 

5. Пријављени кандидати: 

1. Милица Митровић; 

2. Милан Шаш; 

3. Здравко Готовац. 

 

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Милица (Милисав) Митровић 

2. Звање: 

дипл. инж. Електротехнике и рачунарства 

3. Датум и место рођења: 

15.08.1997. Зворник 

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

Студент-мастер 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 

Година уписа 2016. , година завршетка 2020. 

6. Студијска група, факултет и универзитет: 

Мерни системи, Факултет техничких наука, Нови Сад 

7. Успех у студијама: 

8,33 

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

Електронска мерења – 10, Мерење неелектричних величина – 10, Сензори и мерни 
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претварачи – 10, Пројектовање индустријских уређаја и мерних система 1 – 10, Веб 

базирани мерно аквизициони системи - 10 

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита: 

Примена нумеричких метода за одређивање ефективне вредности напона, 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 језика : чита – одлично, пише – одлично, горови - одлично 

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

Електрична мерења, метрологија и биомедицина 

 

  

 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

1 Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести 

сва): 

Демонстратор на предмету Електрична мерења почевши од 1. октобра 2019. године до 

краја другог семестра 2019/2020. године, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом 

Саду 

  

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: 

Демонстратор 

2. Ангажаваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, 

универзитету): 

Електрична мерења, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 

3. Број часова недељно (вежби и семинара): 

4 

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): 
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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): 

 

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: 

Zdravko Gotovac, Milica Mitrović, Platon Sovilj, Đorđe Novaković and Ivan Gutai : WEB 

BASED MEASURЕMENT SYSTEM FOR BODY MONITORING, 64. Konferencija za 

elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku (zbornik još uvek 

nije objavljen) 

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

 

9. Индекс компетентности:  

M63 - Сaoпштeњe сa скупa од нaциoнaлнoг знaчaja штaмпaнo у цeлини: 1 рад - 0.5 

поена 

Укупно: 0.5 поена. 

VI. СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски    

            текстови и др). 
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VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД                
            РАД: 

 

 

VIII. ОСТАЛО 

  

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

Кандидат Милица Митровић, дипломирани инжењер – бечелор из области 

електротехнике, завршила је основне студије, смер Мерни системи на Факултету 

техничких наука у Новом Саду, са просечном оценом 8.33. Тема завршног бечелор 

рада је “ Примена нумеричких метода за одређивање ефективне вредности напона ” 

из области метрологије. 

Кандидаткиња је уписала мастер студије на Катедри за електрична мерења на 

Факултету техничких наука школске 2020/2021. године. 

У свом досадашњем стручном и научном раду публиковала је као аутор или коаутор 

укупно 1 рад на домаћем скупу од националног значаја. 

Кандидаткиња је показала одговорност према својим досадашњим радним 

обавезама, при чему испољава висок степен самосталности у истраживачком раду. 

Однос према колегама на послу је коректан, а кандидаткиња такође испољава 

смисао за тимски рад. 

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): 

Услови  за избор у звање сарадника у настави су:  

1. да кандидат има завршене студије шрвог степена, односно основне академске 

студије са укупном просечном оценом од најмање 8 (осам) и; 

2. да је кандидат уписан на мастер академске студије. 

 Кандидаткиња испуњава све наведене услове и до сада је била ангажована као 

демонстратор на основним академским студијама на предмету Електрична мерења, 

на другој години. 

На основу претходно наведених података комисија је утврдила да кандидаткиња 

Милица Митровић испуњава све законске, статутарне и услове постављене у 

критеријима за избор у звање сарадника у настави за ужу научну област Електрична 

мерења, метрологија и биомедицина на Факултету техничких наука. 

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме:  Милан (Мирослав) Шаш 

 

2. Звање: дипл. инж. Електротехнике и рачунарства 

 

3. Датум и место рођења: 29.01.1997. 

 

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

мастер 

 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 2016.-2020. 

 

6. Студијска група, факултет и универзитет: Мерење и Регулација, Факултет 

техничких наука, Универзитет у Новом Саду 
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7. Успех у студијама: 9,00 

 

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: Електрична и електронска 

мерења у индустрији – 10, Мерења неелектричних величина – 10, Мерни 

инструменти – 10, Пројектовање индустријских уређаја и мерних система 1 – 10, 

Пројектовање индустријских уређаја и мерних система 2 – 10 

 

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита: Мерно-информациони 

систем за надзор и управљање условима у пластенику или стакленику - 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 језика : чита – одлично, пише – одлично, горови - одлично 

 

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

Електрична мерења, метрологија и биомедицина 
 

 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

1. Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање 

(навести сва): 

Демонстратор на предмету Електрична мерења почевши од 1. октобра 2019. године до 

краја другог семестра 2019/2020. године, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом 

Саду 

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: 

Демонстратор 

2. Ангажoваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, 

универзитету): 

Електрична мерења, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 

3. Број часова недељно (вежби и семинара): 

4 

б) Садашњи наставни рад (за реизбор у звање асистента): 
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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): 

 

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: 

Šaš M., Novaković Đ. : SISTEM ZA DETEKCIJU POŢARA ZASNOVAN NA 

MIKROPROCESORSKIM MERNIM MODULIMA, 63. ETRAN – Konferencija za 

elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno 

Jezero: Društvo za ETRAN, Beograd i Akademska misao, Beograd, 3-5 Jun, 2019, pp. 

483-486, ISBN 978-86-7466-785-9 

 

Šaš M., Novaković Đ. : SISTEM ZA NADZOR I KONTROLU USLOVA U 

PLASTENIKU ZASNOVAN NA MIKROPROCESORSKIM MERNIM MODULIMA, 

64. Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu 
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tehniku (zbornik još uvek nije objavljen) 

 

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

 

9. Индекс компетентности:  

M63 - Сaoпштeњe сa скупa од нaциoнaлнoг знaчaja штaмпaнo у цeлини: 2 рада - 0.5 

поена 

Укупно: 1 поен. 

 
 

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): 

Кандидат Милан Шаш, дипломирани инжењер – бечелор из области 

електротехнике, завршио је основне студије, смер Мерење и Регулација на 

Факултету техничких наука у Новом Саду, са просечном оценом 9.00. Тема 

завршног бечелор рада је “ Мерно-информациони систем за надзор и управљање 

условима у пластенику или стакленику ” из области мерно-информационих система. 

Кандидат је уписао мастер студије на Катедри за електрична мерења на Факултету 

техничких наука школске 2020/2021. године. 

У свом досадашњем стручном и научном раду публиковао је као аутор 

или коаутор укупно 2 рада на домаћим скуповима од националног значаја. 

Кандидат је показао одговорност према својим досадашњим радним обавезама, при 

чему испољава висок степен самосталности у истраживачком раду. Однос према 

колегама на послу је коректан, а кандидат такође испољава смисао за тимски рад. 

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): 

Услови  за избор у звање сарадника у настави су:  

1. да кандидат има завршене студије шрвог степена, односно основне академске 

студије са укупном просечном оценом од најмање 8 (осам) и; 

2. да је кандидат уписан на мастер академске студије. 

 Кандидат испуњава све наведене услове и до сада је био ангажован као 

демонстратор на основним академским студијама на предмету Електрична мерења, 

на другој години. 

На основу претходно наведених података комисија је утврдила да кандидат Милан 

Шаш испуњава све законске, статутарне и услове постављене у критеријима за 

избор у звање сарадника у настави за ужу научну област Електрична мерења, 

метрологија и биомедицина на Факултету техничких наука. 

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Здравко (Лазар) Готовац 

2. Звање: 

дипл. инж. Електротехнике и рачунарства 
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3. Датум и место рођења: 

29.01.1997. Зворник 

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

Студент - мастер 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 

Година уписа 2016. , година завршетка 2020. 

6. Студијска група, факултет и универзитет: 

Мерни системи, Факултет техничких наука, Нови Сад 

7. Успех у студијама: 

8,93 

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

Електронска мерења – 10, Мерење неелектричних величина – 10, Сензори и мерни 

претварачи – 10, Пројектовање индустријских уређаја и мерних система 1 – 10, Веб 

базирани мерно аквизициони системи - 10 

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита: 

Веб базирани систем за мониторинг тјелесног стања, 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 језика : чита – одлично, пише – одлично, горови - одлично 

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): 

Демонстратор на предмету Електрична мерења почевши од 1. октобра 2019. године до 

краја другог семестра 2019/2020. године, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом 

Саду 

 

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: 

Демонстратор 

2. Ангажаваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, 
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универзитету): 

Електрична мерења, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 

3. Број часова недељно (вежби и семинара): 

4 

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): 

 

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: 

Zdravko Gotovac, Milica Mitrović, Platon Sovilj, Đorđe Novaković and Ivan Gutai : WEB 

BASED MEASURMENTS SYSTEM FOR BODY MONITORING, 64. Konferencija za 

elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku (zbornik još uvek 

nije objavljen) 
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Zdravko Gotovac and Marjan Urekar: DC VOLTAGE CALIBRATION IN CONCEPT OF 

INDUSTRY 4.0, 64. Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i 

nuklearnu tehniku (zbornik još uvek nije objavljen) 

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

 

 

 

9. Индекс компетентности:  

M63 - Сaoпштeњe сa скупa од нaциoнaлнoг знaчaja штaмпaнo у цeлини: 2 рада - 0.5 

поена 

Укупно: 1 поен. 

 
 

 

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): 

Кандидат Здравко Готовац, дипломирани инжењер – бечелор из области 

електротехнике, завршио је основне студије, смер Мерни системи на Факултету 

техничких наука у Новом Саду, са просечном оценом 8.93. Тема завршног бечелор 

рада је “ Веб базирани систем за мониторинг тјелесног стања ” из области мерно-

информационих система. 

Кандидат је уписао мастер студије на Катедри за електрична мерења на Факултету 

техничких наука школске 2020/2021. године. 

У свом досадашњем стручном и научном раду публиковао је као аутор или коаутор 

укупно 2 рада на домаћим скуповима од националног значаја. 

Кандидат је показао одговорност према својим досадашњим радним обавезама, при 

чему испољава висок степен самосталности у истраживачком раду. Однос према 

колегама на послу је коректан, а кандидат такође испољава смисао за тимски рад. 

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): 

Услови  за избор у звање сарадника у настави су:  

1. да кандидат има завршене студије шрвог степена, односно основне академске 

студије са укупном просечном оценом од најмање 8 (осам) и; 

2. да је кандидат уписан на мастер академске студије. 

 Кандидат испуњава све наведене услове и до сада је био ангажован као 

демонстратор на основним академским студијама на предмету Електрична мерења, 

на другој години. 

На основу претходно наведених података комисија је утврдила да кандидат Здравко 

Готовац испуњава све законске, статутарне и услове постављене у критеријима за 

избор у звање сарадника у настави за ужу научну област Електрична мерења, 

метрологија и биомедицина на Факултету техничких наука. 
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XI. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

У анализи рада кандидата о испуњености услова за избор, Комисија се руководила 

Законом о високом образовању и Минималним критеријумима за избор наставника 

сарадника и констатовала следеће.  

На конкурс за избор сарадника у звање САРАДНИКА У НАСТАВИ за ужу научну област 

Електрична мерења, метрологија и биомедицина, објављеног 14.10.2020.г. у огласнику 

„Послови“ пријавило се три кандидата: Милица Митровић, Милан Шаш и Здравко 

Готовац. Имајући у виду да сва три кандидата испуњавају услове за избор у звање 

САРАДНИК У НАСТАВИ и да је конкурс расписан за три сарадника, а на основу 

расположивих чињеница и анализе приложених резултата изложених у извештају, 

Комисија је дошла до јединственог става да предложи Наставно-научном већу Факултета 

техничких наука да се кандидати Милица Митровић, Милан Шаш и Здравко Готовац 

изаберу у звање САРАДНИКА У НАСТАВИ за ужу научну област ЕЛЕКТРИЧНА 

МЕРЕЊА, МЕТРОЛОГИЈА И БИОМЕДИЦИНА и да се са њима у том својству заснује 

радни однос. 

                                                                                   ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

__________________________________ 

др Платон Совиљ, ванред. проф., ФТН 

 

 

__________________________________ 

др Драган Пејић, ванред. проф., ФТН 

 

 

_____________________________________ 

др Небојша Пјевалица, ванред. проф., ФТН 

 

    

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. 

 

 


