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о пријављеIШМ кандидатима на конкурс за избор сарадника у звању сарадник у настави за ужу научну 

област Електротехника и рачунарство на одређено време од 1 (једне) rодшrе 

1 ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

Одлука бр. 01 -1/2797 од 05.09.2022" Декана Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу о расписивању 
конкурса за избор једног сарадника у звању сарадник у настави за научну област: Електротехничко и рачунарско 

област: Елек 

за ужу 

на ч 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у 

звање ат м избо а звање и станова ко· о· ·е члан комиси·е запослен: 

Одлуком Наставно-научног већа Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу бр. 01-113070 од 22.09.2022. 
формирана је Комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс за избор једног сарадника у 
звању сарадник у настави за научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство, за ужу научну област 
Електротехника и рачунарство, у следећем саставу: 

1. 

1. АР Зоран Бабовић, доцент-председник комисије, Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, ужа научна 
област: Електротехника и рачунарство, датум избора у звање: 11. септембар 2019. године, 

2. АР Над~ща Миљковић, ванредни професор, Електротехнички факултет Универзитета у Београду, ужа научна 
област: Биомедицинска техника, датум избора у звање: 1. јул 2020. године, 

3. др Иван Крстић, доцент, Факулrет инжењерских наука у Крагујевцу, ужа научна област: Електротехника и 

11 БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ез име: 

Vrт~нnR~ ипи пnPnV"IPћP rnP iP l(~нrrиn~т тnP1-1vт1-1n ':l~nnrnP1-1 и nnnthPrиn1-1~ n1-1и rт~тvr· 

Незапослена 

5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група), 

п осечна о ена током а и стечени с чни, о носно аха емски назив: 

Година уписа основних академских студија 2017, година завршетка 2022, Универзитет у Крагујевцу, Факултет 

инжењерских наука, студијски програм: Рачунарска техника и софтверсхо инжењерство, просечна оцена током студија 
9.43 (neReт. 43/НЮ) . акалемски наз~m: липлnмиnани инжењеn електnnтехнике и naчvнancтRa . 

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

и · ског о ама п осечна о ена током с и·а на чна област и стечени ака емски назив: 

Мастер академске студије: Универзитет у Крагујевцу, Факулrет инжењерских наука, студијски програм Електротехника 
и а на ство, го ина писа 2022. го ина 

/ 



8. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна област и просечна 
о ена: 

/ 
9. Наслов 

/ 

111 КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЈПIОМ Р У 
Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање - навести сва 
звања : 

/ 

IV ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСО ИЈ АМА 

Чланство с чним и на ама: 

V НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОПРИНОС 

/ 

VI ПЕ ОШКА СПОСОБНОСТ И ОПРИНОС У НАСТАВИ 

Просечна оцена на основним академским студијама: 9,43 (девет и 43/100). Оцена на приступним вежбама: 5 (пет). 

VIII МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ТА 
Кандидат Исидора Грујић, дипломирани инжењер електротехнике 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 Универзитета у Крагујевцу 
за избор сарадника у звању сарадник у настави за ужу научну област Електротехника и рачунарство. 

Комисија константује да кандидат Младен Радојевић, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, није 

доставио потпуну документацију. Кандидат није доставио пријаву на конкурс која је саставни део конкурсне 

·е, те Комиси·а не може а азма а оставље 

2 



1Х ПРЕ ОГ ЗА ИЗБОР КАН ЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРА 

На основу просеч:не оцене на основним академским студијама и оцене одржаних приступних вежби, Комисија предлаже 
Наставно-научном већу Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу да усвоји овај Њвеuпај и 

кандидата Исидору Грујић, дипломираног инжењера електротехнике и рачунарства, изабере за сарадника у 

звању сарадник у настави за научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство, за ужу научну област 

Електротехника и рачунарство на одређено време од 1 (једне) године. 

У Крагујевцу, 

15.11 .2022. године 

1. 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

др Зоран Бабовић, дoцetrr, 
Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 

Ужа научна област: Електротехника и рачунарство 

2.~~\Z 
дрнади:()Вић, ванредни професор, 
Електротехнички факултет Универзитета у Београду, 

Ужа научна област: Биомедицинска техника 

3. 

др Иван Крстић, доц 

Факултет инжењерских наука Универз.итета у Крагујевцу, 

Ужа научна област: Електротехника и рачунарство 
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