
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 о расписивању конкурса: 01-2643/1; 

Орган: Декан Факултета техничких наука у Новом Саду; 

Датум доношења одлуке: 28.10.2020. 

 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

Лист „Послови“ од 11.11.2020. 

 

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

научне области: 

Један сарадник у звању асистента са докторатом за ужу научну област 

Електроенергетика на одређено време од 3 године, са 20% радног времена. 

 

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 Предраг Видовић, ванредни професор, уно Електроенергетика, 10.7.2020, 

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду – председник; 

2. др Лука Стрезоски, доцент, уно Електроенергетика, 1.3.2018, Факултет 

техничких наука, Универзитет у Новом Саду – члан; 

3. др Зоран Стојановић, ванредни професор, уно Електроенергетски системи, 

4.2.2018, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду – члан. 

 

5. Пријављени кандидати: 

др Марко Обренић 

 

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Марко Здравко Обренић 

 

2. Звање: 

Асистент-мастер 

 

3. Датум и место рођења: 

7.6.1990, Београд 

 

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

1. Асистент-мастер на Факултету техничких наука, са 20% радног времена; 

2. Архитекта за електроенергетски инжењеринг у предузећу Schneider Electric DMS 
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NS, са 80% радног времена. 

 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 

2009 – 2013. 

 

6. Студијска група, факултет и универзитет: 

Енергетика, електроника и телекомуникације, Факултет техничких наука, 

Универзитет у Новом Саду. 

 

7. Успех у студијама: 

9,70 

 

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

- 

 

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита: 

Дипломски рад: Математички модел трансформатора звезда-троугао у домену 

симетричних компоненти спреге Yd3 и Yd7. 

Оцена дипломског рада: 10. 

 

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

магистарским студијама: 

Мастер академске студије: Енергетика, електроника и телекомуникације, Факултет 

техничких наука, Универзитет у Новом Саду; 

Успех: 10,00. 

 

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

2013 – 2014. 

 

 

 

12. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

Мастер рад: Прорачун токова снага у електродистрибутивним мрежама применом 

матричног модела; 

Оцена мастер рада: 10. 

 

13. Наслов докторске дисертације: 

Докторска дисертација: Прорачун кратких спојева са уваженим неизвесностима 

производње и потрошње. 

 

14. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 

- 

 

15. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врлодобро, 

добро,задовољавајуће 

Енглески језик: чита – одлично, пише – одлично, говори – врло добро. 

 

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

Техничко-технолошке науке, Електротехничко и рачунарско инжењерство, уно 

Електроенергетика. 

 



 3 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

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

сва): 

1. Предузеће Telvent DMS, од 1.7.2012. до 30.6.2014. Стипендиста на пракси; 

2. Предузеће Telvent DMS, од 1.7.2014. до 30.9.2014. Старији инжењер са 100% 

радног времена; 

3. Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, од 1.10.2014. до 

30.9.2015. Сарадник у настави са 100% радног времена; 

4. Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, од 1.10.2015. до 

9.10.2019. Асистент-мастер са 100% радног времена; 

5. Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, од 10.10.2019. до 

30.9.2021. Асистент-мастер са 20% радног времена; 

6. Од 1.10.2014. Ауторски рад на научним и стручним делима; 

7. Предузеће ALGODEY Нови Сад, од 23.5.2019. до 17.10.2019. Предузетник и пр за 

рачунарско програмирање; 

8. Предузеће Schneider Electric DMS NS, од 10.10.2019. до 30.9.2020. Сениор 

инжењер енергетике са 80% радног времена; 

9. Предузеће Schneider Electric DMS NS, од 1.10.2020. Архитекта за 

електроенергетски инжењеринг са 80% радног времена. 

 

IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

IEEE membership (student) од 2019. године 

 

V. НАСТАВНИ РАД: 

 

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

 

1. Педагошко искуство пре избора у звање асистента с докторатом: 

Ангажованост у одржавању вежби на основним и мастер академским студијама од 

2014. године до сада. 

 

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

универзитету): 

1. Релејна заштита, основне академске студије, Факултет техничких наука, 

Универзитет у Новом Саду; 

2. Анализа електроенергетских система 1, основне академске студије, Факултет 

техничких наука, Универзитет у Новом Саду; 

3. Анализа електроенергетских система 2, основне академске студије, Факултет 

техничких наука, Универзитет у Новом Саду; 

4. Анализа електроенергетских система 3, мастер академске студије, Факултет 

техничких наука, Универзитет у Новом Саду; 

 

3. Број часова недељно (вежби и семинара): 

1. Релејна заштита: 6; 

2. Анализа електроенергетских система 1: 2; 

3. Анализа електроенергетских система 2: 2; 

4. Анализа електроенергетских система 3: 3. 

 

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: 

Катедарска награда за најистакнутије појединце департмана за 2018. годину од 

катедре за електроенергетику и примењено софтверско инжењерство на Факултету 

техничких наука, Универзитета у Новом Саду. 

 

г) Дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. Наслов, аутор, година издања, 

издавач): 

Уџбеник: Збирка задатака из прорачуна неуравнотежених дистрибутивних мрежа, 

Предраг Видовић, Марко Обренић, 2019, Факултет техничких наука, Универзитет 

у Новом Саду. 

 

д) Мишљење студената о педагошком раду сарадника ако је формирано у складу 

са општим актом факултета  

Оцена студената: 8,86. 

 

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): 

1. Obrenić MZ, Vidović PM, Strezoski LV. A novel intervals-based algorithm for the 

distribution short-circuit calculation. Electrical Engineering 2019; 101(4): 1145-1162. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00202-019-00853-2 (М22) 

 

4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у станим 

https://doi.org/10.1007/s00202-019-00853-2
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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: 

1. Kundačina O, Obrenić M, Vidović P. Matematički model transformatora sa 

namotajima spregnutim u slomljenu zvezdu. Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka 

2018. (М53) 

2. Gunjević M, Obrenić M. Proračun tokova snaga prenosnih mreža u faznom domenu 

primenom Njutn-Rafsonovog metoda. Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka 2018. 

(М53) 

3. Obrenić M. Proračun tokova snaga u elektrodistributivnim mrežama primenom 

matričnog pristupa. Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka 2014. (М53) 

 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

- 

 

7. Сопштења на домаћим научним скуповима: 

1. Vidović PM, Obrenić MZ, Strezoski LV, Sarić AT. Uvažavanje neizvesnosti 

potrošnje i proizvodnje u proračunima tokova snaga i kratkih spojeva. Rad prihvaćen 

za 12. savetovanje o elektrodistributivnim mrežama CIRED Srbija, Kopaonik, 2020. 

(М63) 

 

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

1. Obrenić MZ, Vidović PM, Strezoski LV. A novel intervals-based algorithm for the 

distribution short-circuit calculation. Electrical Engineering 2019; 101(4): 1145-1162. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00202-019-00853-2 (М22) 

2. Obrenić M. Proračun tokova snaga u elektrodistributivnim mrežama primenom 

matričnog pristupa. Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka 2014. (М53) 

 

9. Индекс компетентности:  

Рад у часопису са СЦИ листе, М22: 1, бодова: 5; 

Публикације у домаћим часописима, М53: 3, бодова: 3x1=3; 

Саопштења на домаћим научним скуповима, М63: 1, бодова: 1x0,5=0,5; 

Одбрањена докторска дисертација, М71, бодова: 6; 

Индекс компетентности: 5+3+0,5+6=14,5. 

 

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

            текстови и др). 

Пројекат III-42004 "Паметне електродистрибутивне мреже засноване на 

Дистрибутивном менаџмент систему и дистрибуираној производњи" реализован од 

1.1.2011. до 31.12.2019. 

 

VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД  

            РАД: 

 
- 

VIII. ОСТАЛО 

 - 

https://doi.org/10.1007/s00202-019-00853-2
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IX. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 

Кандидат др Марко Обренић је стекао звање дипломираног инжењера електротехнике и 

рачунарства 2013. године, звање мастер инжењера електротехнике и рачунарства 2014. 

године и звање доктора наука – електротехника и рачунарство 2020. године, на 

Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду. Поред запослења у предузећу 

Schneider Electric DMS NS и ауторског рада на научним и стручним пројектима, од 2014. 

године је запослен на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду, на 

Катедри за електроенергетику и примењенo софтверскo инжењерство, прво као сарадник 

у настави а након тога као асистент-мастер. 

У склопу свог редовног посла, др Марко Обренић је био ангажован на стручним 

пројектима из области прорачуна дистрибутивних мрежа и дистрибутивних менаџмент 

система, који уједно представљају и област његовог научног рада. 

Поред редовног посла др Марко Обренић се бави и научно-истраживачким радом. 

Његова интересовања су усмерена ка дистрибутивним менаџмент системима, и то пре 

свега према прорачунима кратких спојева и прорачунима токова снага дистрибутивних 

мрежа. Резултате тог рада публиковао је у радовима: једном часопису са SCI листе, три у 

часописа националног нивоа, једног саопштења на домаћем научном скупу и  једног 

уџбеника намењеног студентима електроенергетике Факултета техничких наука, 

Универзитета у Новом Саду. 

Кандидат је као сарадник у настави од 2014. године и као асистент-мастер од 2015. 

године изводио наставу на основним и мастер академским студијама на предметима 

студијског програма Енергетика, електроника и телекомуникације: Електроенергетски 

системи. На спроведеним студентским анкетама за евалуацију учесника у наставном 

процесу кандидат је остварио врло добру оцену свог педагошког рада. 

Од 2019. године је члан IEEE удружења. Говори енглески језик. 

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): 

У складу са условима Конкурса, условима прописаним Законом о високом образовању, 

подзаконским актима и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета 

техничких наука, а који се односе на услове за избор у звање асистента с докторатом 

Комисија закључује следеће: 

 

Кандидат др Марко Обренић има научни назив доктора наука за научну област за коју се 

бира. 

 

Има врло добру оцену претходног педагошког рада. Објавио је рад у часопису категорије 

М22. Аутор је или коаутор три рада у домаћим часописима, једног саопштења на 

домаћем научном скупу, као и једног уџбеника намењеног студентима електроенергетике 

Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду. 

 

Ценећи целокупни научно-истраживачки и наставни рад, Комисија констатује да 

кандидат др Марко Обренић испуњава све прописане услове за избор у звање асистента с 

докторатом за ужу научну област Електроенергетика. 

 

 

 

 

 



 7 

XI. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

На основу изнетих података у овом Реферату и комплетне анализе рада кандидата, 

Комисија предлаже да се кандидат др Марко Обренић изабере у звање асистент с 

докторатом за ужу научну област Електроенергетика. 

 

                                                                                   ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

_________________________________________________ 
др Предраг Видовић, ванредни професор, уно Електроенергетика, 

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду – председник 

 

 

 

_________________________________________________ 
др Лука Стрезоски, доцент, уно Електроенергетика, 

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду – члан 

 

 

 

_________________________________________________ 
др Зоран Стојановић, ванредни професор, уно Електроенергетски системи, 

Електротехнички факултет, Универзитет у Београду – члан 

 

 

 

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. 

 

 


