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КРАГУЈЕВАЦ за у-.му научну област Електротехника и рачунарство на одређено време од 1 (једне) године 

1 ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења оплvке: 

Одлука број О l-1 /3991 Декана Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, од 27. октобра 2020. 
године 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

Конкурс објављен у публикацији "Послови" број 906 од 4. новембра 2020. године 
3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкУРс: 

Један сарадник у звању сарадник у настави за ужу научну област Електротехника и рачунарство на одређено 

време од 1 (једне) године. 
4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је 

изабран у звање, датум избора у звање и установа у којој је члан комисије запослен: 

1. Др Владимир Миловановић, доцент - председник комисије, Факултет инжењерских наука 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Електротехника и рачунарство, датум избора у звање: 

15. јул 2020. године 
2. Др Маријана Гавриловић Божовић, доцент, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 

ужа научна област: Електротехнича и рачунарство, датум избора у звање: 23. јануар 2019. године 
3. Др Предраг Пејовић, редовни професор, Електротехнички факултет Универзитета у Београду, ужа 

научна област: Електроника, датум избора у звање: 17. фебруар 2006. године 
5. Пријављени кандидати: 

1. Никола С. Радовановић, дипл. инж. електр. и рачунар . 

п БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Никола, Славиша, Радовановић 

2. Звање: 

Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 

3. Датум и место рођења, адреса: 

23. март 1997. године, Крагујевац, Чеrарска 12/ 14, 34000 Крагујевац 
4. Установа или предУзеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус: 

Незапослен 

5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма 

(студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив: 

Основне академске студије: Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, студијски програм 

Рачунарска техника и софтверско инжењерство уписао 20 16. године, завршио 2020. године са просечном 
оценом 9,93 (девет 93/100); стекао академски назив дипломиран.и инжењер електротехнике и рачунарства. 

6. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив 

студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: 

/ 
7. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

/ 
8. Универзитет, факултет, назив студијског програма мастер студија, година уписа, научна област и просечна 

оцена: 

Мастер академске студије: Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, студијски програм 

Електротехника и рачунарство, уписао 2020. године. 
9. Наслов мастер рада, година одбране и стечено звање: 

/ 
10. Знање светских.језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро, задовољавајуће: 

енглески: чита, пише и говори одлично 

11 . Област, ужа област: 

/ 
12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностРанству (30 и више дана): 
/ 

ш КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАЛУ 
Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање -
навести сва звања): 

/ 



IV ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОUИЈАIIИЈАМА 
Чланство у стручним и научним асоцијацијама: 

/ 

v НАУЧНО И СТР АЖИВА ЧКИ ДОПРИНОС 

/ 

VI ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ 

На Фа11.)'лтету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу био је сарадник ван радног односа-демонстратор: 

- на предмету: Рачунарски алати (БРТСИ 1 300) у школској 2019.12020. години ; 

- на предмету: Оперативни системи (БРТСИ4500) у школској 2019./2020. години; 

- на предмету: Рачунарски алати (БРТСИ 1300) у школској 2020./202 1. години . 

VII АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

Просечна оцена Основних академских студија: 9,93 (девет , 93/100 ) 
Дужина студирања: 4 године 

Никола Радовановић је на приступним вежбама добио просечну оцену 5 (пет). 

VIII МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ КАНДИДАТ А 
Кандидат Никола Радовановић, дипломирани инжењер електортехнике и рачунарства, испуњава све услове 

предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у 

Крагујевцу и Правилника о ближим условима за избор у звање сарадника Факултета инжењерских наука у 

Крагујевцу за юбор сарадника у звању сарадник у настави за ужу науч ну област Електротехника и рачунарство. 

1Х ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

На основу просечне оцене на основним академским студијама и дужине студирања Комисија предлаже 

Наставно-научном већу Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу да усвој и овај Извештај и 

кандидата Николу Радовановића, дипломираног инжењера електротехнике и рачунарства, изабере за сарадника 

у звању сарадник у настави за ужу научну област Електротехника и рачунарство, на одређено време од 1 године. 

У Крагујевцу, 

15. децемб а 2020. године 

1. 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

Владимир М. Миловановић, доцент - председник Комисије 

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу 
Ужа научна област: Електротехника и рачунарство 

2. ~~~Ј-

3. 

Др Маријана Гавриловић Божовић, доцент 

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу 

Ужа научна област: Електротехника и рачунарство 

раг Пе овић, редовни пр есор 

Електротехнич и факултет Универзитета у Београду, 

Ужа научна област: Електроника 
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