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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

Предмет: Извештај о пријављеним кандидатима за избор једног асистента за ужу научну
област Електроенергетика

Наставно-научно веће Факултета техничких наука у Косовској Митровици на својој седници 
одржаној 15.11.2022. године, донело је Одлуку број 1584/3-10 о формирању Комисије за писање 
извештаја о пријављеним кандидатима за избор једног асистента за ужу научну област 
Електроенергетика, у саставу:

-  др Саша Штаткић, ванр. проф., Факултет техничких наука Косовска Митровица, ужа научна 
област Електроенергетика -  председник;

-  др Небојша Арсић, ред. проф., Факултет техничких наука Косовска Митровица, ужа научна 
област Електроенергетика -  члан,

-  др Александар Чукарић, ванр. проф., Факултет техничких наука Косовска Митровица, ужа 
научна област Електроенергетика -  члан,

На основу примљене документације Комисија за писање извештаја је констатовала да се на 
објављени Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа за радно место једног асистента за 
ужу научну област Електроенергетика, са пуним радним временом, на одређено време од 3 (три) 
године (реизбор), који је Факултет техничких наука у Косовској Митровици расписао дана 
06.12.2022. године, пријавио један кандидат:

-  Јован Вукашиновић, Мастер инжењер електротехнике и рачунарства, асистент за ужу научну 
област Електроенергетика на Факултету техничких наука у Косовској Митровици. Пријава на 
конкурс заведенаје под редним бројем 1818/1 дана 20.12.2022.год.

Комисија констатује да пријава кандидата садржи сву потребну документацију и подноси Наставно 
научном већу Факултета техничких наука у Косовској Митровици следећи:
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ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ АСИСТЕНТА ЗА 
УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Биографија и подаци о образовању кандидата

Кандидат Јован Вукашиновић, Мастер инжењер електротехнике и рачунарства, рођен је 
08.09.1993.године у Краљеву. Његово место пребивалишта је Лешак у коме је у периоду од 2001- 
2008 похађао основну школу „Стана Банчанин“, Лешак. У периоду 2008 - 2012 похађаоје и завршио 
средњу техничку школу „Михаило Петровић Алас“ , Косовска Митровица, смер Енергетика.

Школске 2012/2013 године уписао је Факултет техничких наука у Косовској Митровици. Дана 
02.1 1.2017. године завршио је основне академске студије првог степена на студијском програму 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, модул Електроенергетика обима 240 бодова ЕСПБ, 
са просечном оценом 8,64 (осам и 64/100). На основу тога стеко је високо образовање и стручни 
назив Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства. Узимајући у обзир групу стручних 
предмета(24 предмета) који припадају катедри за Електроенергетику, кандидат Јован Вукашиновић 
је остварио просечну оцену од 9,70 (девет +70/100).

Школске 2017/2018 године уписао је Мастер академске студије (60 ЕСПБ) на студијском програму 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, модул Електроенергетика, на Факултету техничких 
наука у Косовској Митровици. Дана 18.06.2019. године одбраном завршног рада са оценом 10 
(десет) и просечном оценом у току мастер студија 10 (десет и 00/100) стекао је академски назив 
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства.

Укупна просечна оцена коју је Јован Вукашиновић остварио на Основним и Мастер академским 
студијама на студијском програму Електротехничко и рачунарско инжењерство, модул 
Електроенергетика, на Факултету техничких наука у Косовској Митровици износи 8,78 (осам 
+78/100).

Према Члану 84. Закона о високом образовању Републике Србије високошколска установа бира у 
звање асистента, студента докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио 
са нросечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад.

Према потврди бр.22 издате дана 13.11,2019.год. од стране Факултета техничких наука у Косовској 
Митровици Јован Вукашиновић, Мастер инжењер електротехнике и рачунарства, уписао је 1 
семестар докторских академских студија у обиму од 180 ЕСПБ бодова, школске 2019/2020 године 
на студијском програму Електротехничко и рачунарско инжењерство.

Име (Очево име) Презиме: 
Датум и место рођења: 
Место пребивалишта: 
Е-мејл адреса:

Јован (Спасоје) Вукашиновић 
08.09.1993. године, Краљево 
Село Борјаница, 38219 Лешак 
јоуап.уика51поУ1с@рг.ас.г5
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Кандидату Јовану Вукашиновићу школска 2019/2020 година била је прва школска година на 
докторским академским студијама које трају три школске године. Друга и трећа школска година на 
докторским академским студијама биле су школске 2020/2021 и 2021/2022. године.

Према Члану 39. Правилника о докторским студијама Факултета техничких наука у Косовској 
Митровици статус студента докторских студија престаје ако студент не заврши студије у року од 
двоструког броја школских година потребних за реализацију студијског програма.

Према потврди бр.1/2019 издате дана 14.12.2022.год. од стране Факултета техничких наука у 
Косовској Митровици Јован Вукашиновић, Мастер инжењер електротехнике и рачунарства, оверио 
је 5/2 (пети семестар по други пут) докторских академских студија у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 
школске 2022/2023 године као студент који се самофинансира на студијском програму 
Електротехничко и рачунарско инжењерство.

Према члану 134. Статута Факултета техничких наука у Косовској Митровици сарадник узвању 
асистента заснива радни однос у трајању од 3 (три) године, са могућношћу продужења за још 3 (три) 
године.

Референце

1. §а§а бШклс, Јоуап Уикабшоујс, Кећој§а АњК, 2агко МНкЈс, А1екбапс1аг Сикапс, “ЕаћогаФгу 
§ећдр шћћ а МшЈаЈиге НопгопЈаБАхњ \\Пп<Ј ТигћЈпе апс! Регтапеп! Ма§пе1 бупсћгопоиз 
ОепегаФг”, ЗбЈћ 1п1:егпа1:1опа1 Епег§у СопЈегепсе 22-25 Јипе 2021 т  21аћћог, §егћја. Ргосеесћп§8 
18В^ 978-86-86199-03-4, рр-101-107. (МЗЗ)

2. Јоуап Уикабтоујс, МПо§ МПоуапоуЈс, Кеојза Агзјс, ЈогПап Кас1о8ау1јеуЈс, §а§а бШкЈс, 
“РагатеЈегз езПтаћоп оГПоић1е-са§е (пПисПоп тоФгз ибт§ а НућгЈП теЈаћеигЈзћс а1§огНћт”, 21 51 
1п1егпа1к)па1 бутрозјит 1№ОТЕН-ЈАНОКПч1А, 17-19 Магсћ 2022. 
ООЕ 10.1109/ЕЧРОТЕН53737.2022.9751304. (МЗЗ)

3. Јоуап Уика§тоуЈс, МПо§ МПоуапоуЈс, 1Меој§а Агзјс, ЈогсЈап КасЈо5ау1јеуЈс, 8а§а §1а1кЈс, Војап 
Регоујс, АпПпјапа Јоуапоујс "Рагате1ег ебПтаОоп оЛпНисћоп то1огз и5Јп§ \УП(Ј Ногзе Орттпгег”, 
IX 1п1егпа1Јопа1 Сопкегепсе оп Е1ес1пса1, Е1ес1гопЈс ашЈ СотриПп§ Еп§1пеег1п§ 1сЕТКА1Ч, ЕЕ12.1 - 
Ра§е 1 ок6, 6-9 Јипе 2022, ћкпч Рагаг, бегћја. Ргосеесћп§5 1§ВХ 978-86-7466-930-3. (МЗЗ)

4. ЈогПап Кас1о5ау1јеу1с, МПо§ МПоуапоуЈс, Хеој§а Аг51С, АпПгуапа Јоуапоујс, Војап Регоујс, Јоуап 
УикакЈпоуЈс, “Орћта1 Ро\уег 01бра1сћ јп РЈбШћићоп №1\уогк5 \У11ћ РУ Оепегаћоп апП ВаИегу 
§1ога§е”, IX 1п1егпаћопа1 СопЈегепсе оп Е1ес1г1са1, Е1ес1гопЈс апП Сотрићп§ Еп§теепп§ 1сЕТКАХ, 
ЕЕ11.4 - Ра§е 1 оћ6, 6-9 Јипе 2022, Коуј Рагаг, бегћја. РгосееПЈп§5 1§ВХ 978-86-7466-930-3. (МЗЗ)
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5. МПо§ МПоуапоуЈс, ЈогПап КаПо5ау1јеуЈс, Војап Регоујс, Јоуап Уика81поУ1С, “ОеЈегтЈпаНоп оГ 
ОрНта1 Восаћопб апП РагатеЈегб оГ Раззјуе Рошег РПЈегз и51п§ МеЈаНеигЈбНс МеЈНоПб”, 1 ЗтН 
С01МРЕКЕМСЕ ОК ЕЕЕСТК1С1ТУ 01бТК1В1ЈТ10^ \уНН ге§1опа1 раПЈсЈраНоп, 12-16 берЈетНег 
2022, Кораопјк, бегН1а. (МЗЗ)

6. Војап Регоујс, ОагПап КПтепЈа, Ога§ап ТазЈс, №ПоЈ5а В Кајсеујс, МПап Тотоујс, МПоуапоуЈс, 
Јоуап Уика§тоУ1с, “1псгеа51п§ 1Не атраску оР ипПег§гоипс1 саН1е Ппеб Ну орНт151п§ тНе 1Негта1 
епујгоптеп! апП Пе51§п рагате1ег5 Гог саН1е сго551П§5”, 1ЕТ ОепегаНоп, ТгапбтЈббЈоп апП 
ОЈбЈгЈНиНоп, Јипе 2022, 16, 2309-2318. ООЕ 10.1049/§Ш. 12448. (М22)

Учешће у реализацији ЕКАбМ1Јб+ пројекта:

РгојесЈ пате: Е1есТг1са1 Епег§у МагкеЈб апП Еп§1пеег1п§ ЕПисаЈЈоп 
РгојесЈ асгопут: ЕЕЕМЕ^О
РгојесЈ питНег: 585681-ЕЕР-1-2017-ЕЕ-ЕРРКА2-СВНЕ-ЈР 
РгојесЈ ПигаНоп: КоуетНег 2017 -  Ос1оНег 2020 
ШеН ра§е: Нир://е1етепс1.На/

Ргојес! пате: Кпо\у1е<Ј§е 1пап§1е Рог а 1о\у сагНоп есопоту 
Ргојес! асгопут: КАЕСЕА
Ргојес! питНег: 618109-ЕРР-1 -2020-1 -ЕЕ-ЕРРКА2-СВНЕ-ЈР 
Ргојес! ПигаНоп: 15-09-2021 -  14-11-2023 
\УеН ра§е: Нир:// ка1сеа.сот

Учешће на пројектима Финансираним од стране министарства:

”Практична наука -  Популаризација техничко-технолошких наука кроз мултимедијалне форме” 
(сарадник). Програм за промоцију и популаризацију науке коју финансира Центар за промоцију 
науке при Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Трајање пројекта: 01.09.2021. - 30.06.2022.

Професионална каријера

Кандидат Јован Вукашиновић дана 01.11.2017. године изабран је на Факултету техничких наука, 
на студијском програму Електротехничко и рачунарско инжењерство, модул Електроенергетика за 
сарадника ван радног односа — демонстратора за ужу научну област- Електроенергетика. У току 
школске 2017/2018 и школске 2018/2019 године ангажован је за извођење помоћне наставе на 
основним студијама за ужу научну област Електроенергетика.
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Кандидат Јован Вукашиновић дана 01.03.2019. године изабран је на Факултету техничких наука, на 
студијском програму Електротехничко и рачунарско инжењерство, модул Електроенергетика за 
сарадника у настави за ужу научну област- Електроенергетика. У току школске 2019/2020 године 
(01.03.2019. - 01.07.2020.) обављао је послове сарадника у настави за ужу научну област- 
Електроенергетика са пуним радним временом 40 часова недељно.

Кандидат Јован Вукашиновић дана 01.07.2020. године изабран је на Факултету техничких наука, на 
студијском програму Електротехничко и рачунарско инжењерство, модул Електроенергетика за 
асистента за ужу научну област- Електроенергетика. Од почетка изборног периода од три године, 
који је започео дана 01.07.2020. године, обављао је послове асистента за ужу научну област- 
Електроенергетика са пуним радним временом 40 часова недељно.

Кандидат Јован Вукашиновић као студент-демонстратор, сарадник у настави и као асистент са 
пуним радним временом учествовао је у наставном раду (реализације вежби и других облика 
наставе, организацији провере знања студената, консултације са студентима) под непосредним 
руководством предметних наставника на катедри за Електроенергетику из следећих предмета:

-  Електромоторни погони,
-  Енергетски претварачи,
-  Регулација електромоторних погона,
-  Електроенергетске инсталације ниског напона,
-  Разводна постројења,
-  Електране,
-  Техника виског напона,
-  Материјали у електротехници,
-  Високонапонска опрема и
-  Техника високог напона 2.

Као студент-демонстратор, сарадник у настави и као асистент са пуним радним временом показао 
је одговорност и преданост према својим обавезама у вези извођења аудиторних вежби из групе 
предмета на катедри за Електроенергетику. Марљив је и концентрисан у испуњавању задатака које 
је добијао од својих предметних наставника, редован у испуњавању предметних обавеза. При раду 
са студентима испољио је висок ниво комуникативности и сарадње. Сви предметни наставници са 
којима непосредно сарађује и студенти којима је изводио вежбе дали су позитивну оцену о његовом 
раду.

Кандидат Јован Вукашиновић имао је активно учешће у постављању новоформираних 
лабораторијских вежби из Електромоторних погона, Регулације електромоторних погона, 
Енергетских претварача, као и у инсталирању нове лабораторијске опреме из обновљивих извора 
енергије која је набављена са домаћих и међународних пројеката на којима је Факултету техничких 
наука у Косовској Митровици учесник.
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Значајан допринос има у формирању лабораторијских поставки и реализацији планова за извођење 
практичне наставе у оквиру нових предмета који се предвиђају за нови циклус акредитације 
студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство, модул Електроенергетика, на 
Факултету техничких наука у Косовској Митровици.

Познавање страних језика
Енглески језик - говори/пише.
Немачки језик - говори/пише.

Познавање рада на рачунару

МаГЕАВ, УЈббЈт, МаФСасђ Е1ар, Сотзођ б1§таР1ођ МшгозоД ОЕЛсе пакет, АФоСаб, Ке1их, ОЈа1их, 
ОпуебЈге, Мо1б12е.
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ЗАКЉУЧАК

На основу приложене документације и анализираних чињеница, Комисија за писање извештаја о 
пријављеним кандидатима за избор једног асистента за ужу научну област Електроенергетика, 
констатује да кандидат Јован Вукашиновић испуњава све услове предвиђене Законом о високом 
образовању Републике Србије, Статутом Факултета техничких наука у Косовској Митровици и 
Правилником о ближим условима за избор у звање наставника и сарадника Факултета техничких 
наука у Косовској Митровици, као и остале услове прецизиране конкурсом, за избор у звање 
асистента.

Комисија за писање извештаја о пријављеним кандидатима за избор једног асистента за ужу научну 
област Електроенергетика једногласно предлаже Наставно научном већу Факултета техничких 
наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици да прихвати 
Извештај и да изабере кандидата Јована Вукашиновића у звање асистента за ужу научну област 
Електроенергетика, са пуним радним временом, на одређено време од 3 (три) године.

У Косовској Митровици 
26.01.2023.године

др Саша Штаткић, ванр. проф., Факултет техничких наука Косовска 
Митровица, ужа научна област Електроенергетика -  председник

др Небојша Арсић прл ппогћ Флкл/лтет техничких наука Косовска 
Митровица, ужа троенергетика -  члантроенергетика -  члан

др Александар Чукарић, ванр. проф., Факултет техничких наука 
Косовска Мит 1учна област Електроенергетика -  члан
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