
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:  
 
Одлука Декана Факултета техничких наука, број 01-2940/1 од 23. 11. 2020. го-
дине, о расписивању Конкурса. 
 

2. Датум и место објављивања конкурса: 
 
Конкурс је објављен 02. 12. 2020. године у листу “Послови”, број 910. 
 

3. Број сарадника са назнаком звања (асистент приправник, асистент) и назив уже на-
учне области: 
 
Избор ЈЕДНОГ кандидата у звање САРАДНИКА У НАСТАВИ за ужу научну 
област ТЕОРИЈСКА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА. 
 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже на-
учне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, 
установе у којој је члан комисије запослен: 

 
Решењем Декана Факултета техничких наука, број 01-2940/2 од 25. 11. 2020. 
године, именују се чланови Комисије за писање извештаја о пријављеним 
кандидатима на конкурс и то: 
 

1. др Драган Кљајић, доцент, ужа научна област: Теоријска електротехни-
ка, изабран у звање 14. 09. 2018. године, Факултет техничких наука, 
Универзитет у Новом Саду, 

2. др Горана Мијатовић, доцент, ужа научна област: Теоријска електро-
техника, изабрана у звање 11. 06. 2019. године, Факултет техничких на-
ука, Универзитет у Новом Саду и 

3. др Славиша Думнић, доцент, ужа научна област: Поштански саобраћај 
и комуникације, изабрана у звање 13. 03. 2020. године, Факултет техни-
чких наука, Универзитет у Новом Саду. 

 
5. Пријављени кандидати: 

 
На конкурс се пријавио један кандидат: 

1. Никола Рашевић, дипл. инж. 
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II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 
1. Име, име једног родитеља и презиме: 

 
Никола (Љубисав) Рашевић 
 

2. Звање: 
 
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (академске студије – 
Енергетика, електроника и телекомуникације, Микрорачунарска електроника 
– Примењена електроника). 
 

3. Датум и место рођења: 
 
Датум рођења: 04. 06. 1996. године, у Лозници. 
 

4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће:  
 
Студент мастер академских студија Факултетa техничких наука, Универзите-
та у Новом Саду (академске студије – Енергетика, електроника и телекомуни-
кације). 
 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 
 
2015-2020 – основне студије. 
 

6. Студијска група, факултет и универзитет: 
 
Студијска група – Микрорачунарска електроника – Примењена електроника, 
Факултет техничких наука, Универзитета у Новом Саду. 
 

7. Успех у студијама: 
 
Средња оцена на: 

 основним студијама 9,02 (са дипломским радом). 
 

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 
 

 Основи електротехнике 1 – оцена 10, 
 Основи електротехнике 2 – оцена 10, 
 Електромагнетика – оцена 9. 

 
9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита: 

 
Бечелор/дипломски рад – “Карактеризациjа наменског примопредаjног инте-
грисаног кола мале снаге за потребе експеримената у високоенергетскоj физи-
ци” – оцена 10.00. 
 

10. Студијска група, факултет, универзитет и успех на специјалистичким, односно ма-
гистарским студијама: 
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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, пише, говори) – задовољавајуће, 
 Руски (чита, пише, говори) – задовољавајуће, 
 Немачки (чита, пише, говори) – задовољавајуће. 

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

 
 Област – Енергетика, електроника и телекомуникације, 
 Ужа област – Микрорачунарска електроника – Примењена електрони-

ка, 
 Уска оријентација – пројектовање наменских електронских система, 

пројектовање штампаних плоча, програмирање микроконтролера и ми-
кропроцесора, програмирање програмабилних логичких кола, анализа 
проблема електромагнетске компатибилности у електронским системи-
ма. 

 
III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

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

сва): 
 
Кандидат претходно није био запослен. 

 
IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

 
Члан удружења IEEE, 
 
Члан удружења МЕНСА. 
 

V. НАСТАВНИ РАД: 
 

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

1. Педагошко искуство пре избора у звање асистента: 
 
Демонстратор, за ужу научну област теоријска електротехника, Факултет 
техничких наука, Универзитет у Новом Саду, од јануара 2020. године. 
 

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

Све наставне активности, кандидат је изводио на Факултету техничких 
наука, Универзитет у Новом Саду, на следећим предметима: 
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 Увод у електротехнику – студијски програм Управљање ризиком од 

катастрофалних догађаја и пожара (1. год; летњи семестар 
2019/2020), 

 Електротехника и електричне машине – студијски програм Саобра-
ћај (1. год; летњи семестар 2019/2020). 

 
3. Број часова недељно (вежби и семинара): 

 
Број часова аудиторних вежби у току 2019-2020 школске године је износио 
4 часа недељно у летњем семестру. 
 

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): 
 

в) Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: 
 

 2016 – Награда за постигнут успехна такмичењу „Електријада“ из пред-
мета Основе електротехнике – Универзитет у Новом Саду, 

 2016 – Награда за успех у току студија у школској 2015/2016. години – 
Универзитет у Новом Саду, 

 2018 – Награда за постигнут успех на такмичењу из роботике „Еуробот“ 
– Универзитет у Новом Саду. 

 
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: 
 

 2016/2017 – Добитник стипендије за изузетно надарене ученике и студен-
те, 

 2017/2018 – Добитник стипендије за изузетно надарене ученике и студен-
те. 

 2018/2019 – Добитник стипендије за боравак у институту „ЦЕРН“ на го-
дину дана. 
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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, међуна-
родне изложбе и уметнички наступи): 

 
 

4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у станим национал-
ним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или спортски нас-
тупи 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: 
 

 N. Rašević, G. Blanchot, S. Baron, M. Kovacs, S. Kulis, D. Porret, A. Zografos. 
Development of an Optical Readout Hybrid for the CMS Outer Tracker Upgrade. 
Proceedings of the Topical Workshop on Electronics for Particle Physics 
(TWEPP2019); 2019 Sep 2-6; Santiago de Compostela, Spain. [M33] 

 
 

7. Сопштења на домаћим научним скуповима: 
 
 

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

9. Индекс компетентности:  
 
Укупан индекс компетентности, у досадашњем раду, износи 1. 

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

текстови и др). 
 
Кандидат за сада нема искуства у стручном раду. 
 

VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД: 
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VIII. ОСТАЛО 

 
Кандидат има искуство у раду са следећим програмским језицима и алатима: 

 C, C++, Python, Matlab, HTML, CSS, Latex. 
 Altium Designer, KiCad, ANSYS, SolidWorks, LT Spice, Cadence Virtuoso, 

MATLAB, Simulink, Xilinx Vivado, Visual Studio, GIT. 
 
Кандидат има искуство у раду у компанијама: 

 Април 2012 – Децембар 2014, полазник семинара истраживачке станице 
„Петница“, Ваљево, Србија 

 Септембар 2017 – Новембар 2017, пракса у компанији 
„Микроелектроника“, Београд, Србија 

 Јул 2018 – Септембар 2018, пракса у компанији „HDL Design House“, 
Београд, Србија 

 Октобар 2018 – Новембар 2019, пракса у институту „ЦЕРН“, Женева, 
Швајцарска. 

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

 
Кандидат Никола Рашевић је један од младих и надарених студената, који је 
својим оствареним резултатима на основним студијама (просечна оцена 9,02), 
као и наградама од стране Универзитета у Новом Саду, показао надареност и 
склоност ка академском позиву и даљем усаршавању у области науке. 
 
Кроз ангажман у звању студента демонстратора, кандидат је показао висок сте-
пен посвећености процесу извођења наставе, као и другим наставним активно-
стима. 
 
Додатно, кандидат је показао интересовање и склоност ка научно-истраживач-
ком раду, кроз публикацију једног рада на међународној конференцији (из кате-
горије М33). 
 

XI. 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): 
 
Кандидат је завршио основне академске студије на Факултету техничких наука, 
Универзитета у Новом Саду и стекао звање дипломирани инжењер електротех-
нике и рачунарства, тако да испуњава први део услова Конкурса за избор сара-
дника у звању сарадника у настави, за ужу научну област Теоријска електро-
техника. 
 
Током основних академских студија, кандидат је остварио веома високе просеч-
не оцене, при чему се истиче највишим оценама из наставних предмета реле-
вантних за избор. Поред тога, кандидат је усписао мастер академске студије на 
Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду. 
 
На основу ових чињеница Комисија констатује да кандидат испуњава и преос-
тали део услова Конкурса, прописаних општим актима Универзитета у Новом 
Саду и Факултета техничких наука. 
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XII. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

 
На основу увида у приложену документацију и досадашњи рад кандидата, Ко-
мисија предлаже одговарајућим органима Департмана за енергетику, електро-
нику и телекомуникације и органима Факултета техничких наука, Универзите-
та у Новом Саду, да се кандидат НИКОЛА РАШЕВИЋ, дипломирани инжењер 
електротехнике и рачунарства изабере у звање САРАДНИКА У НАСТАВИ, за 
ужу научну област ТЕОРИЈСКА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, и заснује радни однос на 
Факултету техничких наука. 
 

 
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 
 1._____________________________ 
 др Драган Кљајић, доцент 
 Факултет техничких наука 
 Универзитет у Новом Саду 
 
 
 2._____________________________ 
 др Горана Мијатовић, доцент 
 Факултет техничких наука 
 Универзитет у Новом Саду 
 
 
 3._____________________________ 
 др Славиша Думнић, доцент 
 Факултет техничких наука 
 Универзитет у Новом Саду 
 
 
НАПОМЕНА: Извештај се пише навођењем кратких одговора, са валидним подацима, у облику обрасца, без не-
потребног текста. 
Разврставање и рангирање радова и индекс компентенције врше се односно израчунавају према правилнику над-
лежног 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. 
 


