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На основу одлуке Наставног већа Високе пољопривредно-прехрамбене школе
струковних студија у Прокупљу и решења директора школе број 169 од 31.01.2014.
године, именовани смо у Комисију за писање извештаја - реферата и подношење
предлога за избор кандидата у звање асистента Високе пољопривредно прехрамбене
школе струковних студија за ужу научну област информатика.

На основу прегледане документације комисија подноси следећи

ИЗВЕШТАЈ

На конкурс за избор у звање и на радно место асистента за ужу научну област
информатика расписаном у листу "Послови" број 553 Националне службе за
запошљавање, од 22.01.2014. године јавио се кандидат: Милош Илић.

Биографија
Милош Илић је рођен 11.10.1989. године у Прокупљу. Завршио је Природноматематички смер Гимназије у Прокупљу 2008. године. Исте године је уписао
Електронски факултет у Нишу, смер за Рачунарску технику и информатику, а касније
модул Информационе технологије. На Електронском факултету ј е дипломирао
11.07.2013. године и стекао звање мастер инжењер електротехнике и рачунарства за
Рачунарску технику и информатику. Тема дипломског рада је била: „Видео туторијал
за нумерички алфабет". Исте године је уписао докторске студије на Факултету
техничких наука у Косовској Митровици које тренутно похађа.
Од 01.10.2013. године Милош Илић ради као референт за информационе системе на
Високој пољопривредно-прехрамбеној школи струковних студија у Прокупљу.

Радови и присуство стручиим семинарима

1. Милош Илић, Владимир Станковић, „ В и д е о туторијал за нумерички алфабет",
Зборник 57. коп/егепаје га е/ек/гопјки, 1е1екотиткас'\је,гасипагнЊо,аШотаНки /
пиИеати 1ектки ЕТКАИ, 2/апћог, 2013.
2. Милош Илић, „Видео туторијал за нумерички алфабет". Дипломски рад.
Електронски факултет, Ниш, 2013.
3. Тће бегшпаг оп Н1з1огу апс! РћПозорћу оГ8с1епсе Расићу о?Е1ес1:готс Еп§1пеепп§,
8егћ1а, 2012.
4. АиШтп 8сћоо1 оп Сотри1:а1:1опа11п1;еШ§епсе апс! 1Т Расићу оГ Е1ес1хогпс
Еп§1пеепп§, N1$, 8еЛпа, 2011.

Анализом наведених података, Комисија

ЗАКЉУЧУЈЕ:

1. Пријављени кандидат, Милош Илић је мастер инжењер из области одговарајуће
за звање асистента за ужу научну област информатика,
2. Кандидат, Милош Илић је уписао докторске студије из области одговарајуће за
звање асистента за ужу научну област информатика,
3. Кандидат, Милош Илић је показао добре резултате
истраживачком раду у оствареним резултатима рада,

у

свом

научно-

4. Имајући наведено у виду, Комисија сматра да кандидат Милош Илић
испуњава услове предвиђене законом о високом образовању и Статутом
Високе пољопривредно-прехранбене школе струковних студија у Прокупљу за
избор у звање асистента Високе школе струковних студија за ужу научну област
иформатика.

Комисија једногласно

ПРЕДЛАЖЕ
НАСТАВНОМ ВЕЋУ ИДИРЕКТОРУ

Внсоке пољопривредно-прехрамбене школе струковних студија у Прокупљу да за
асистента за ужу научну област информатика изабере Милоша Илића.

У Нишу и Прокупљу, 03.02.2014. године

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

Ј (бГчхЈдр Владимир В. Станковић, доцент
Катедра за рачунарство
Електронски факултет, Ниш
ужа научна област: Рачунарство и информатика
(Председник комисије)

{ејан РанчићУ^анредни професор
Катедра за рачунарство
Електронски факултет, Ниш
ужа научна област: Рачунарство и информатика
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А/и

мр Небојша Стојановић,предавач струковних студија
Висока пољопривредно-прехрамбена школа
струковних студија, Прокупље
ужа научна област: Математика

