
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
     ИЗБОРНОМ ВЕЋУ 

 
 Изборно веће Електронског факултета у Нишу на седници одржаној 23.12.2010. 
године именовало нас је за чланове Комисије за писање извштаја о пријављеним 
кандидатима за избор једног сарадника у настави за ужу научну област Електроенергетика. 
Након прегледа конкурсног материјала Комисија подноси следећи 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 На конкурс објављен у дневном листу ''Народне новине'' дана 07.12.2010. године за 
избор једног сарадника у настави за ужу научну област Електроенергетика пријавила су се 
два кандидата: дипл. инж. Алекса Ристић и дипл. инж. Милош Божић. 
 
 1. Биографски подаци кандидата дипл. инж. Алексе Ристића 
 
 Алекса Ристић је рођен 25.11.1986. године у Крушевцу. Основну школу је завршио 
у Стопањи (општина Трстеник), а средњу Машинско-електротехничку у Крушевцу, где је 
стекао звање електротехничар енергетике. Током основног и средњег образовања остварио 
је запажене резултате. За успех постигнут у основној школи награђен је дипломом ''Вук 
Караџић''. Током средњошколског образовања освојио је II место на међурегионалном 
такмичењу електротехничких школа и I место на републичком такмичењу 
електротехничких школа из Енергетске електронике 2004. године. 
 Студије на Електронском факултету у Нишу на смеру Електроенергтика уписао је 
школске 2005./2006. године. За резултате постигнуте током студирања награђиван је сваке 
школске године. За школску 2005/2006. годину добио је Похвалницу (за просек од 8,9), а 
затим Повеље за школску 2006/2007. годину (II година студија – просек 10), 2007/2008. 
годину (III година студија – просек 9,81) и 2008/2009. годину (IV година студија – просек 
10). Дипломирао је 29.09.2010. године одбраном дипломског рада ''Оптимално ангажовање 
дистрибуираних производних јединица'' са оценом 10. Студије је завршио са укупном 
просечном оценом 9,72. За успех постигнут током студирања добио је Похвалницу, као и 
Похвалницу за најуспешнијег студента на смеру Електроенергетика у школској 2009/2010. 
години. Поред тога, његов дипломски рад је проглашен за најбољи у школској 2009/2010. 
години, због чега је награђен и Повељом. 
 Кандидат је уписао докторске студије на Електронском факултету у Нишу на 
модулу Електроенергетика. У пријави наводи да се активно служи енглеским језиком, као 
и да добро познаје рад на рачунару. 
 
 2. Биографски подаци кандидата дипл. инж. Милоша Божића 
 
 Милош Божић је рођен 31.12.1982. године у Нишу. Основну школу ''21. мај'' 
завршио је са одличним успехом (просек 4,9). Гимназију ''Бора Станковић'' на природно 
математичком смеру завршио је са просеком 4,7 (одличан успех) и оценом 5 на матурском 
раду из математике ''Геометријска интерпретација троугла''. Током основног и 
гимназијског образовања учествовао је на такмичењима из математике и физике. 
 Студије на Електронском факултету у Нишу на смеру Индустријска енергетика 
уписао је школске 2001./2002. године. Дипломирао је 16.06.2008. године одбраном 



диломског рада ''Ефекти уштеде електричне енергије при примени штедљивих извора 
светлости у осветљењу домаћинстава'' са оценом 10. Студије је завршио са укупном 
просечном оценом 8,72. За време студија био је стипендиста Министарства просвете и 
спорта (школска 2003./2004. година) и предузећа EKO YU A.D. Београд (2004. и 2005. 
године). На Електријади 2005. године освојио је II место на такмичењу из Електричних 
машина. Добитник је и признања за учешће на ''Mondialogo-Engineering award 2007'' из 
области обновљивих извора енергије. 
 У периоду од 01.10.2008. до 01.07.2010. године кандидат је радио на Електронском 
факултету у Нишу, као стипендиста Министарства за науку и технолошки развој, у 
својству млађег истраживача. Од 01.07.2010. године кандидат је ангажован на 
Електронском факултету у Нишу као сарадник за научно-истраживачки рад. Каднидат је 
до сада објавио седам радова од чега један рад у часопису националног значаја, четири 
рада у зборницима са међународних конференција и два рада у зборницима са 
националних конференција. На 54. конференцији ЕТРАН 2010 добио је награду за најбољи 
рад младих истраживача стручне секције Електроенергетика. 
 Каднидат је студент треће године докторских студија на Електронском факултету. 
У пријави наводи да се служи енглеским и француским језиком, као и да добро познаје рад 
на рачунару. 
 

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ 
 
 На конкурс за избор једног сарадника у настави за ужу научну област 
Електроенергетика пријавила су се два кандидата: дипл. инж. Алекса Ристић и дипл. инж. 
Милош Божић. Оба кандидата испуњавају законске услове за место за које конкуришу 
(просек оцена у току претходног студирања преко 8 и уписане докторске студије). 
Комисија жели да истакне да су се на конкурс пријавила два изванредна кандидата. Пошто 
је услов за избор сарадника у настави потребан просек оцена у току претходног студирања 
Комисија даје предност дипл. инж. Алекси Ристићу, с обзиром да има већи просек у току 
студија и да је факултет завршио за краће време. 
 Према томе, Комисија предлаже Изборном већу Електронског факултета у Нишу да 
дипл. инж. Алексу Ристића изабере за сарадника у настави за ужу научну област 
Електроенергетика. 
 
У Нишу, 18. 01. 2011. године       Чланови комисије 
 
 

1. Др Драган Тасић, ред.проф., с.р. 
 Електронског факултета у Нишу 

 
2.Др Добривоје Стојановић, ред.проф., с.р. 

 Електронског факултета у Нишу 

 
3. Др Миленко Ђурић, ред.проф., с.р. 

 Електротехничког факултета у Београду 


