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Број:

01-1 /2118-1
Датум: 28.06.2022.
Н а осн ову члана

12.

Правил ни ка о начин у и п оступку стицања звања и заснивања

рал.ног односа наставника Универзитета у Крагујев цу (бр. Ш-01-270 од
годи н е -пречишћен

текст).

30.03.202 1.

члана

95. Статута Факултета инжењерских наука у
Крагујевцу (бр. 01-1 /932 од 01.04.202 1. године. -пречишћен текст) и чланова 2. 5. 6. и 7.
Правилника о извођењу приступног предавања (0 1-1 /6 17 од 26.02.20 15. године), де кан

Факултета инжењерских наука у Крагујевц у. проф. др Слободан Савић.

ОБАВЕШТАВА
При ступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр.
објављен у публикацији

..Посло ви··

број

990

од

08.06.2022.

0 1-1 / 1314

који Је

године за избор једног

н аставника у звању доцента за ужу научн у област Електротехника и рач у н арство, биће

одржано дана

07.07.2022 . годин е

( четвртак

) са

почетком у

10,00

Факултета инжењерских наука, у малом амфитеатру објекта

часова у просторијама

.. А".

Сестре Јањић бр.

6.

Крагујевац .

Ко 1исија за писање из вештаја о пријављеном кандидату одредила је тему за извођење
приступног предавања и то:

" Развој апликациј а Интернета ствари"

Канд идат који ће одржати присту11110 предавање са почетком у

10,00

часова Је др

Милан Чабаркапа.

Време предвиђ ено за одржавање п риступног предава ња је

45

минута.

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

Ji'}t,,

-,,,.-.

МатичннброЈ 07151314 / ПИБ 101576499/Текућирачун

А

~А

840-51066651 •

~А

ЕЊЕРСКИХ НАУКА

1Dnumber:07151314

··~·~

vAT. 101576499 / Bankaccount: 840-51 0666-5 1

А

