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ТАБЕЛА 

ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ 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 Коментар 
Има научни степен доктора наука из уже научне области 
за коју се бира, стечен на акредитованом универзитету и 
акредитованом студијском програму у земљи, или је 
диплома доктора наука стечена у иностранству призната 
у складу са Законом о високом образовању. 

ДА 

Кандидат је одбранио докторску 
дисертацију на Електротехничком 
факултету Униврзитета у Београду 
13.2.2018. године. Дисертација је из уже 
научне области за коју се бира кандидат. 

Има позитивну оцену способности за педагошки рад на 
основу претходног радног искуства и посебног јавног 
предавања. 

ДА 

Кандидат је током 6 година рада као 
асистент на студентским анкетама оцењен 
веома високим оценама. Кандидат је 
излагао радове и држао предавања на 
бројним конференцијама и научно-
стручним скуповима у земљи и 
иностранству.  

Има позитивну оцену испуњавања радних обавеза у 
претходном изборном периоду (осим ако се по први пут 
бира на Факултету). 

ДА  
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Има просечно ангажовање од најмање три часа активне 
наставе седмично у претходном изборном периоду (осим 
ако се по први пут бира на Факултету). 

ДА 
Кандидат је током претходног изборног 
периода био у просеку ангажован на више 
од три часа активне наставе седмично. 

Има ефективно најмање један научни рад објављен у 
периоду дефинисаном у члану 22, став 3, у часописима са 
JCR листе из уже научне области за коју се бира. 

ДА 
Кандидат има 7 радова објављених у 
часописима са JCR листе из уже научне 
области за коју се бира.  

У целокупном опусу има најмање један рад из уже 
научне области за коју се бира, објављен у часопису са 
JCR листе, на коме је првопотписани аутор. 

ДА 

Кандидат је првопотписани аутор на 5 
радова објављених у часописима са JCR 
листе из уже научне области за коју се 
бира. 

Има најмање један научни рад у периоду дефинисаном у 
члану 22, став 3, на међународном научном скупу и 
најмање два научна рада на домаћим скуповима, од којих 
се један може заменити учешћем на научном или 
стручном семинару или чланством у организационом 
одбору научног или стручног скупа. 

ДА 
Кандидат има 5 радова на међународним 
научним скуповима и 17 радова на 
домаћим скуповима. 

У периоду дефинисаном у члану 22, став 3, учествовао је 
бар на једном пројекту министарства надлежног за науку, 
или еквивалентном пројекту дефинисаном у члану 23, 
став 1, у трајању од најмање 8 истраживач-месеци. То 
учешће се може заменити једним додатним научним 
радом у часопису са JCR листе или једним научним 
радом на међународном научном скупу, објављеним у 
целини, који има одговарајућу рецензију, из уже научне 
области за коју се кандидат бира, или оригиналним 
стручним остварењем у складу са чланом 23. 

ДА 
Кандидат је учествовао на пројекту 
"Интелигентне енергетске мреже" 
министарства надлежног за науку.  
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У претходном петогодишњем периоду има испуњену 
најмање по једну одредницу из било која два од услова 1, 
2 и 3 („изборни“ услови): 

1.  резултати стручно-професионалног рада кандидата, 
чије су ближе одреднице: 

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 комисија 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 унапређења, експертиза, рецензија 
радова и пројеката; 

1.7. носилац лиценце; 

2.  допринос академској и широј заједници, чије су 
ближе одреднице: 

2.1. председник или члан органа управљања, 
стручног органа, помоћних стручних органа или 

ДА 

Кандидат има испуњене следеће услове: 
 
1.3. члан бројних комисија за израду 
завршних радова на основним студијама 
 
1.4. коаутор бројних студија које је 
реализовао Електротехнички факултет 
 
1.5. сарадник у реализацији бројних 
пројеката 
 
2.1. секретар Катедре за електроенергетске 
системе 
 
2.2. секретар STK C4 CIGRE Србија  
 
2.3. учешће у оквиру пројекта “Connecting 
Youth with the Market Economy” 
 
2.4. в.д. ментора и вођа екипа на 
студентским такмичењима на Електријади 
 
2.4. потпредседника Спортског друштва 
„Електричар“ 
 
2.5. држање обуке из заштите на раду и 
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комисија на Факултету или Универзитету ; 

2.2. члан стручног, законодавног или другог органа и 
комисија у широј друштвеној заједници; 

2.3. руковођење активностима од значаја за развој и 
углед Факултета, односно Универзитета; 

2.4. руковођење или учешће у ваннаставним 
активностима студената; 

2.5. учешће у наставним активностима који не носе 
ЕСПБ бодове (перманентно образовање, курсеви 
у организацији професионалних удружења и 
институција и слично), 

2.6. домаће и међународне награде и признања у 
развоју образовања и науке. 

3. сарадња са другим високошколским и научно-
истраживачким установама у земљи и иностранству, 
чије су ближе одреднице: 

3.1. учешће у реализацији пројеката, студија и 
других научних остварења са другим 
високошколским и/или научноистраживачким 
институцијама у земљи и иностранству; 

3.2. радно ангажовање у настави или комисијама на 
другим високошколским и/или 
научноистраживачким институцијама у земљи и 
иностранству; 

3.3. руковођење радом или члан органа или 
професионалног удружења или организације 

курса из примене софтвера у 
интелигентним мрежама 
 
3.1. учешће у изради пројеката и студија у 
сарадњи са Институтом Никола Тесла 
 
3.6. гостовање и учешће у радионицама на 
Универзитету у Загребу 
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националног или међународног нивоа; 

3.4. учешће у програмима размене наставника и 
студената; 

3.5. учешће у изради и спровођењу заједничких 
студијских програма; 

3.6. гостовања и предавања по позиву на 
универзитетима у земљи или иностранству. 

 


