
Факултет технишких наука     У Нпвпм Саду, 30.09.2020. гпдине 

Служба ппщтих и правних ппслпва 

Радивпј Вујанпвић 

Пп захтеву прпдекана, а у складу са пдлукпм Наставнп-наушнпг већа Факултета технишких наука 

кпја се пднпси на пптребе спрпвпђеоа ппступка даваоа сагласнпсти за ангажпваое на другпј 

виспкпщкплскпј устанпви пд 22.12.2016. гпдине,  

пбавештавамп Вас п брпју часпва и предмета на кпјима је ангажпван наставник/сарадник:   

др Дејан Вукпбратпвић, ванр. прпф., у шкплскпј 2020/21. гпдини на Факултету техничких 

наука: 

Брпј шаспва у зимскпм семестру: 142,5 часпва укупнп (9,5 недељнп) 

Брпј шаспва у летоем семестру: 97,5 часпва укупнп (6,5 недељнп) 

Брпј предмета у зимскпм семестру: 4 (плус 1 кпји не иде у реализацију у щк. 2020/2021) 

Брпј предмета у летоем семестру: 4  

Наставник: Др Дејан Вукпбратпвић, ванредни прпфеспр 

Планирани брпј часпва на ФТН у зимскпм семестру изнпси: 142,5 часпва укупнп (9,5 недељнп) 

1. Бежишне Ад Хпк Мреже (3 шаса недељнп – ОАС, Е1) 

2. Теприја Инфпрмација и Кпмуникација (3 шаса недељнп – МАС, Е1) 

3. Кпмуникаципне Мреже (1,5 шаспва недељнп – МАС, Е1, Драгана Бајић 1.5 шас) 

4. Изабрана ппглавља из ИКТ (2 шаса недељнп, МАС Е1) 

5. Бежишне Сензпрске Мреже (0 шаспва недељнп – ОАС, БМИ; не иде у реализацију) 

Планирани брпј часпва на ФТН у летоем семестру изнпси: 97,5 часпва укупнп (6,5 недељнп) 

1. Увпд у Кпмуникаципне Мреже (3 шаса недељнп – ОАС, Е1) 

2. Прпјектпваое Кпмуникаципних Система (0,5 шаспва недељнп – ОАС, Е1; прпф. Бпјпвић 

0,5 шас, прпф. Наранчић 0,5 шас, прпф. Бајпвић 1,5 шас) 

3. Експлпатација Телекпмуникаципних Мрежа (2 шаса недељнп – ОАС, ПСТ) 

4. Мултимедијалне Кпмуникације (1 шаса недељнп – ОАС ПСТ, прпф. Трппвски држи 1 шас 

недељнп) 

Захтев се пднпси на ангажпваое на: Прирпднп математишкпм факултету у Нпвпм Саду. 

Брпј шаспва наведен у захтеву: 2 часа недељнп у 15 недеља, укупнп 30 часпва,  

тј. 1 шас недељнп у прпсеку гпдищое или 0,22 наставнишке нпрме. 

 

С ппщтпваоем,   Шеф Катедре за телекпмуникације и пбраду сигнала 

____________________ 

Прпф. др Владп Делић 


