Електротехнички факултет – Универзитет у Београду
ТАБЕЛА
ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПОНОВНИ ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА
Према Правилнику о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета
Универзитета у Београду, који је донет одлуком Наставно-научног већа број 1460 од 11.
јула 2016. године.
Захтевано
Остварено
Има научни степен доктора наука
Да
 из уже научне области за коју се бира, стечен
на
акредитованом
универзитету
и
акредитованом студијском програму у земљи
или диплома је диплома доктора наука
стечена у иностранству призната у складу са
Законом о високом образовању
Да
Има позитивну оцену способности за
педагошки рад на основу студентских анкета и
посебног јавног предавања (уколико се на
конкурс јавило више кандидата)

Има позитивну оцену испуњавања радних
обавеза у претходном изборном периоду

Да

Има просечно ангажовање од најмање три часа
активне наставе седмично у претходном
изборном периоду

Да

Има у целом опусу ефективно најмање
један научни рад објављен у часописима са
JSR листе из уже научне области за коју се
бира

Да

У целом опусу има најмање један из уже

Да

Коментар
Теза из уже наулчне области
Телекомуникације
"Просторно-фреквенцијска
анализа радио-фреквенцијског
спектра",
Универзитет
у
Новом
Саду,
Факултет
Техничких Наука, 1999.
Просек расположивих оцена
по
школским годинама
претходног периода:
2011/12:
2012/13:
2013/14:
2014/15:
2015/16:
2016/17:
Редовно
обавезе

4.86
4.66
5.00
5.00
5.00
испуњава своје радне

Према плановима ангажовања
у зимском семестру држи
наставу у обиму од 3 сата
седмично и један сат вежби
што
је
у
складу
са
ангажовањем кандидата на
Електротехничком факултету
у обиму од 25% радног
времена
У целом опусу кандидат има 6
публикованих радова са JSR
листе из уже научне области
из које се бира
У целом опусу кандидат има
ефективно
4.83
рада
у
часописима са JSR листе
У целом опусу кандидат има

научне област из које се бира, објављен у
JSR листе, на коме је
часопису са

два
рада
објављена
у
часописима са JSR листе и

првопотписани аутор

то:
Erić
M.
Obradović
M.:
“Subspace-based joint timedelay
and
frequency-shift
estimation in asynchronous DSCDMA systems”, Electronics
Letters, 3rd July 1997. Vol.33.
No.14. IF 1.005 (М21)
M. Erić. and D. Vučić, „Method
for direct position estimation in
UWB systems“, Electronics
Letters, Issue Date: May 22,
2008, Volume: 44, Issue: 11 ,
On page(s): 701 - 703 ISSN:
0013-5194. IF 1.14, (M22)

У периоду од последњег избора у звање
доцента има бар један рад објављен у
часопису са са JSR листе из научне
области из које се бира

Да

У периоду од последењег избора у звање
доцента, има бар два рада објављена на
међународним или домаћим научним
скуповима

Да

У периоду дефинисаном у члану 22, став 4,
имао је ангажовање у настави бар
двоструко веће од минималног, или је
објавио уџбеник или помоћну литературу,
или је био натпросечно ангажован у
научноистраживачким или комерцијалним
пројектима, или је био на руководећим
функцијама на факултету

Да

У периоду од последњег
избора у звање доцента
кандидат има три рада
објављен у часописима са
JSR листе из
научне
области из које се бира. Са
једним радом публикованим
у првом изборном периоду
(2008-2013) из августа 2009.
године, који се према члану
28 Правилника рачуна са
фактором 0.5, кандудат има
ефективно 2.33 рада .
У периоду од последењег
избора у звање доцента,
кандидат има 11 радова на
међународним и 2 рада на
домаћим конференцијама
Кандидат је, са 25% радног
ангажовања на факултету, у
периоду дефинисаном у
члану 22, став 4, према
плановима
ангажовања
имао ангажовање у зимском
семестру 3 часа наставе + 1
час вежби
Кандидат је, с обзиром на
радног
ангажовање
на
факултету од 25% радног

времена, био натпросечно
ангажован у реализацији
научноистраживачких
пројеката..
Кандидат
припрема
за
издавање уџбеник "Увод у
обраду
сигнала
са
антенских низова"
У претходном петогодишњем периоду има
испуњену најмање по једну одредицу из
било која два од услова 1,2 и 3 ("изборни
услови"
1. резултати
стручно-професионалног
рада
кандидата чије су ближе
одредице:
1.1. председник или члан уређивачког
одбора научног часописа или
зборника радова у земљи или
иностранству
1.2. председник
или
члан
организационог
одбора
или
учесник на стручним или научним
скуповима
националног
или
међународног нивоа
1.3. председник или члан комисије за
израду завршних радова на
основним, мастер и докторским
студијама
1.4. аутор или коаутор елабората или
студија
1.5. руководилац или сарадник у
реализацији пројеката
1.6. иноватор,
аутор-коаутор
прихваћеног патента, техничког
унаспређења,
експертиза,
рецензија радова и пројеката
1.7. носилац лиценце
2.

допринос академској и широј
заједници чије су ближе одредице:
1.1

председник или члан органа
управљања, помоћних стручних
органа,
или
комисија
на
Факултету или Универзитету

Да

1.2.
Учесник
на
међународним
конференцијама Telfor (3
пута), IcETRAN (2 пута),
TELSIKS (1 пут) , BeBeC (2
пута), ITG Workshop on Smart
Antennas (1 пут)
1.3. Члан комисије за
одбрану
3
докторске
дисертације, и 1 комисијe за
одбрану мастер рада
1.5. сарадник на пројектима
министартва
просвете,
науке
и
технолошког
развоја ТР 32028 и ТР
32026, Носилац пројекта из
програма
билатералне
сарадње са универзитетом
Илменау, Немачка
2.2. Члан комисије вештака
заменика
вишег
јавног
тужилаштва иу предмету
бр.КТИ 366/14 од 25.08.2014.
године
3.3
Дописни
члан
инжењерске
академија
Србије ИАС

1.2

Члан стручног, законодавног
или другог органа и комисија у
широј друштвеној заједници
1.3
Руковођење активностима од
значаја за углед и развој
Факултета,
односно
Универзитета
1.4
Руковођење или учешће у
ваннаставним
активностима
студената
1.5
учешће
у
ваннаставним
активностима које не носе ЕСПБ
бодове (перманентно образовање,
курсеви
у
организацији
професионалних удружења и
институција, и слично)
1.6
домаће и међународне награде
и признања у развоју образовања
и науке
2. сарадња са другим високошколским и
научно-истраживачким установама у
земљи и иностранству, чије су ближе
одредице:
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6

учешће
у
реализацији
пројеката, студија, и других
научних остварења са другим
научноистраживачким
институцијама у земљи и свету;
радно ангажовање у настави
или комисијама на другим
високошколским
и/или
научностраживачким
институцијама у земљи и свету;
руковођење радом или члан
органа
или
професионалног
удружења
или
организације
националног или међународног
нивоа;
учешће у програмима размене
наставника и студената
учешће у изради и спровођењу
заједничких студијских програма;
гостовања и предавања по
позиву на универзитетима у
земљи или иностранству

