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ПРЕДСЕДНИКУ
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Одбор за културу и информисање Народне скупштине
Републике Србије, на седници одржаној 30 септембра 2010. разматрао је
предлог листе кандидата, коју је упутила Конференција универзитета
Србије у вези са избором једног члана Савета Републичке радиодифузне
агенције, уместо преминулог члана, др Светозара Стојановића и у складу
са чланом 156. Пословника Народне скупштине о томе подноси
ИЗВЕШТАЈ
1. Након смрти члана Савета Републичке радиодифузне агенције,
др Светозара Стојановића, којег је Народна скупштина изабрала 29.
децембра 2009. године из реда кандидата предложених од стране
Конференције универзитета Србије, председница Одбора, Весна
Марјановић је упутила писмо тој конференцији, 12. маја 2010. године у
којем је обавештава да је потребно да предложи нову листу кандидата за
упражњено место члана Савета.
У писму је истакнуто, да је Законом о радиодифузији („Службени
гласник РС“, бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06, 85/06, 86/06 и 41/09)
утврђено у члану 31. став 6. да је у случају престанка мандата пре истека
времена на које је члан Савета изабран (смрћу, разрешењем или
оставком), овлашћени предлагач који је предложио члана чији је мандат
престао на овај начин, дужан да, без одлагања, а најкасније у року од два
месеца, Скупштини достави листу кандидата за упражњено место у
Савету. Скупштина је дужна да у року од 30 дана од пријема листе
кандидата, изабере новог члана Савета, а избор се врши на мандатни
период од шест година.
Такође је указано, да је у члану 23. став 2. тачка 3) Закона о
радиодифузији прописано, да је Конференција универзитета Србије
овлашћени предлагач за чланове Савета Републичке радиодифузне
агенције, а у члану 24. став 1., да овлшћени предлагач доставља листу на
којој се налазе два кандидата.
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2. Одбор је, на седници одржаној 30. септембра 2010. године
разматрао предложену листу кандидата, коју је Конференција
универзитета упутила 25. маја 2010. године и констатовао да је листу
поднео овлашћени предлагач из члана 23. став 2. тачка 3) Закона о
радиодифузији, као и да листа садржи два кандидата, колико је прописано
одредбама члана 24. овог закона.
3. С обзиром на то, Одбор је на поменутој седници, већином
гласова утврдио листу од два кандидата на којој се налазе: др Наташа
Госпић и Горан Петровић.
Одбор је закључио, да утврђену листу са овим
кандидатима достави Народној скупштини, јер су се стекли услови за
спровођење поступка избора једног члана Савета Републичке
радиодифузне агенције из реда Конференције универзитета Србије, на
мандатни период од шест година.
Оригинална документација предложених кандидата налази
се у служби Одбора за културу и информисање и доступна је на увид
свим народним посланицима.
За известиоца Одбора на седници Народне скупштине
одређена је председница Одбора, Весна Марјановић.

ПРЕДСЕДНИК
Весна Марјановић
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ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА САВЕТА
РЕПУБЛИЧКЕ РАДИОДИФУЗНЕ АГЕНЦИЈЕ

Бира се један члан из реда Конференције универзитета Србије
Кандидати су:
1. др Наташа Гoспић;
2. Горан Петровић.
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БИОГРАФИЈЕ КАНДИДАТА
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NATAŠA GOSPIĆ
I.

OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI

Dr Nataša Gospić rođena je 15.12.1946. godine u Karlovcu. Elektrotehnički
fakultet u Beogradu, Odsek za elektroniku i telekomunikacije završila je 1970.
godine.Poslediplomske studije završila je na istom fakultetu i magistrirala sa
temom " Strategija uvođenja automatizovanog upravljanja magistralnom
telefonskom mrežom" 1990 godine. Doktorsku disertaciju odbranila ja na
Saobraćajnom fakultetu u Beogradu sa temom "Prilog modeliranju upravljanja
procesima strukturne reforme PTT sistema" 1996. godine.
Posle diplomiranja radila je dve godine kao inženjer- konstruktor u
Elektronskoj industriji, Fabrici komutacionih uređaja. Od 1972. godine radila je
u preduzeću PTT saobraćaja Priština na poslovima projektovanja i potom kao
rukovodilac sektora za razvoj i projektovanje. Od prelaska u Zajednicu
jugoslovenskih PTT 1978. godine obavljala je poslove organizatora grupe za
prenosne sisteme, savetnika Skupštine ZJPTT, savetnika generalnog direktora,
rukovodioca RJ za naučno-istraživačke poslove, rukovodioca Službe za
međunarodne odnose i na kraju od 1998. do 2000. godine poslove pomoćnika
generalnog direktora ZJPTT za naučno istraživački rad i međunarodne poslove.
Od 2000.godine bila je savetnik generalnog direktora TELEKOM Crne Gore, a
potom v.d. generalnog direktora mobilnog operatora MONET, Podgorica. Od
marta 2002. godine radila je kao savetnik generalnog direktora TELEKOM
SRPSKE, Banja Luka.
25. 12. 1996. godine, odlukom br. 06-00-6/700 Komisije za sticanje naučnih
znanja, Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, stekla je naučno
zvanje «Naučni saradnik», a odlukom br. 06-00-6/1380, od 19.10.1999., iste
Komisije, a na predlog Saobraćajnog fakulteta, izabrana je u zvanje «Viši
naučni saradnik». Na Saobraćajnom fakultetu, Univerziteta Beograd izabrana je
u zvanje docenta za užu naučnu oblast «Eksploatacija telekomunaikacionog
saobraćaja» 5. februara 2003. godine, a juna 2005. godine izabrana je u zvanje
vanrednog profesora za užu naučnu oblast «Eksploatacija telekomunaikacionog
saobraćaja».

II.

NASTAVNA DELATNOST

Dr Nataša Gospić ima i duže pedagoško iskustvo u nastavnoj delatnosti kako na
osnovnim tako i na poslediplomskim studijama i to:
· Od septembra 1996 na poslediplomskim studijama Saobraćajnog fakulteta na
smeru »Menadžment i tehnološki razvoj u saobraćaju« na predmetima
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·
·

·

·
·
·

»Menadžment u saobraćaju i transportu« i »Upravljanje tehnološkim razvojem
u saobraćaju«
Od 1997. godine na redovnim studijama Elektrotehničkog fakulteta u Banja
Luci, gde je uvela novi predmet "Upravljanje telekomunikacionim mrežama" a
danas predaje „Telekomunikacione mreže“.
Od 1998. godine na Saobraćajnom fakultetu u Beograd je angažovana za
nastavu na poslediplomskim studujama na predmetima: "Planiranje i razvoj u
poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju", "Tehnologija i organizacija u
telekomunikacionom saobraćaju". i "Menadžment u saobraćaju".
Od 2002 godine na osnovnim studijama Saobraćajnog fakulteta predaje na
novom predmetu »Regulativa u telekomunikacijama«, za koji je osmislila plan
i program. Do sada postignuti uspeh studenata govori da je pedagoški i
metodološki pristup za ovu novu oblast u razvoju telekomunikacija izuzetno
dobar. Takođe na osnovnim studijama od 2007. godine predaje nove
predmente “Infokomunikacione tehnologije i Informaciono društvo” i “Novi
servisi i telekomunikacijama” za koje je takođe osmislila plan i program .
Pod njenim rukovostvom urađeno je 80 diplomskih radova na fakultetu u
Banja Luci i na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu
Bila je mentor za izradu tri magistarske teze, član komisije za izradu doktorske
i više magistarskih teza. Sada je mentor za dve doktorske teze i dve
magistarske teze.
U periodu 1989-2009. godina dr Nataša Gospić bila je, po pozivu
Međunarodne unije telekomunikacija (ITU) iz Ženeve, kao ekspert Sektora za
razvoj (senior expert), predavač na 40 seminara. Ovi seminari održavani su u
zemljama u razvoju širom sveta (Evropa, Azija, Afrika, zemlje bivšeg SSSR,
Arapske zemlje) i bavili su se temama iz novih tehnologija i servisa,
upravljanja i regulative u telekomunikacijama.

IV OSTALE AKTIVNOSTI
Kandidatkinja je članica Jugoslovenskog društva za elektroniku, telekomunikacije,
računarsku tehniku, automatiku i nuklearnu tehniku (ETRAN), Društva za
telekomunikacije i IEEE. Članica je Programskog odbora Simpozijuma o novim
tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju i Organizacionog
odbora Telekomunikacionog foruma (TELFOR). Presedavajuća je na više sekcija
naučnih i stručnih konferencija i okruglih stolova i panel diskusija.

Dr Nataša Gospić bila je u periodu od 1992-2003 glavni i odgovorni urednik,
jedinog
naučno-stručnog časopisa
iz oblasti telekomunikacija
(“TELEKOMUNIKACIJE”) u SCG.
Od 2001.godine do 2005 bila član Upravnog odbora Zajednice JPTT.
U 2006 godini imenovana je za člana Stručnog saveta Regulatorne agencije ya
telekomunikacije.
U Jugoslovenskoj inženjerskoj akademiji izabrana je za dopisnu članicu 2007.
godine.
Učesnik je po pozivu više okruglih stolova u zemlji i inostranstvu. U decembru 2004.
2005 i 2008 u okviru Simpozijuma o novim tehnologijama dr Nataša Gospić je
organizovala i vodila Okrugle sto sa učešćem eminentnih stranih eksperata iz oblasti
regulative. Okrugli stolovi su ocenjeni kao posebno važni događaj u uspostavljanju
nove institucionalne strukture sektora za telekomunikacije u Republici Srbiji.
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U međunarodnim razmerama dr Nataša Gospić je: Potpredsedavajući Studijske
komisije 2 ITU-D, ispred regiona Evrope, gde je odgovorna za pitanje 18/2
«Strategija prelaska sa postojećih mobilnih mreža u 3 generaciju». Rezultat
rada ove grupe su srednjoročne smernice za zemlje u razvoju a posebna
pohvala direktora sektora za razvoj ITU-a, u uvodu ovih smernica, izražena je
dr Nataši Gospić. Od oktrobra 2000 je predsedava Radnom grupom ITU za
pitanja ravnopravnosti položaja žena u telekomunikacijama. Od strane
Međunarodne unije telekomunikacija, Ženeva, određena je 2001. godine za
editora knjige «New Technologies and New Services». Učesnica je Svetskih
konferencija
opunomoćenika,
svetskih
konferencija
o
razvoju
telekomunikacija,
član
ekspertskih
timova
Međunarodne
unije
telekomunikacija u izradi priručnika, knjiga i pripremi seminara a bila je
članica Skupštine Evropskog instituta za strateške studije – EURESCOM.
Članica je programskog odbora Internetional Conference on Informational
Networks and Systems – ICINS, Rusija, St Petersburg, koja se održava svake
dve godine.
Na Svetskom samitu o Informacionom društvu –WSIS čija prva faza je održana
u Ženevi, decembra 2003, a druga faza u Tunisu 2005. godine dr Nataša Gospić
je po pozivu bila panelista na dva panela, svetskom i evropskom, sa prikazom
stanja u SCG i predlogom načina rešavanja pitanja jednakosti u procesu ulaska
u Informaciono društvo. Ovo izlaganje kasnije je po pozivu održala i na
sastanku arapskog regiona u Kairu, 19-22 decembra 2003.
Nataša Gospić je član Saveta Vlade RS za rodnu ravnopravnost.
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Lični podaci

NATAŠA GOSPIĆ
Rođena 15. 12. 1946 u Karlovcu,
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 11, 11070
Beograd
tel: +381 11 2 144604
mob. +381 63 8801409
Podaci o školovanju i
1. Diploma Elektrotehničkog fakulteta,
zvanjima
Univerzitet Beograd, 1970 prosečna
ocena 8
2. Diploma Magistra nauka,
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet
Beograd, 1990
3. Diploma Doktora nauka, Saobraćajni
fakultet, Univerzitet Beograd, 1995
4. Zvanje višeg naučnog saradnika
Oblasti rada
Sistemi prenosa i upravljanje mrežama i
servisima
Restruktuiranje telekomunikacija
PTT regulativa
Mobilne komunikacije
Međunarodne organizacije
Znanje jezika

Pregled poslova

Odlično poznavanje engleskog jezika i
poznavanje francuskog jezika
June 2005 Vanredni profesor na
Saobraćajnom fakultetu
2003-2005 Docent na Saobraćajnom
fakultetu
Mart 2002 – 2003
Savetnik Generalnog direktora Telekom
Srpske
Septembar 2001 – Marta 2002
Savetnik Generalnog direktora Telekom
Crne Gore
Septembar 2000 – Septembra 2001
v.d. Generalnog direktora mobilnog
operatora MONET, Podgorica,
Jun 2000- Septembar 2000
Savetnik Generalnog direktora TELEKOM
CG
Maj 1998 – Jun 2000
Pomoćnik Generalnog direktora
Zajednice JPTT za naučno istraživački
rad i međunarodne poslove
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1991 – Maj 1998
Rukovodilac Sektora za za NIR i međunarodne
poslove ZJPTT
Nastava na fakultetu

Nastava na redovnim i poslediplomskim
studijama:
-Od 1997 na Elektrotehničkom fakultetu,
Univerzitet Banja Luka, predmet “Upravljanje
telekomunikacijama” i Telekomunikacione
mreže».
-Od 2003 na Saobraćajnom fakultetu
predmeti «Regulativa u telekomunikacijama»,
, «IKT i Informaciono društvo», «Novi
servisi».
-Od 2009 i na Fakultetu tehničkih nauka u
Novom Sadu predmet «Upravljanje
telekomunikacijama»
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GORAN PETROVIĆ
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