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На основу члана 64. 75. и 82. Закона о високом образовању (“Сл.гласник РС" број: 
88/2017, 27/2018 – други закон, 73/2018, 69/2019 и 6/2020-др. закони), одредби Правилника 
о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Приштини са 
привременим седиштем у Косовској Митровици, одредби Статута Природно-
математичког факултета (са изменама и допунама) Наставно-научно веће, доноси 
 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ 
ОДНОСА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ 

ФАКУЛТЕТА  
 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овим Правилником се уређује поступак утврђивањa предлога кандидата за избор у 
звање наставника и поступак избора у звање сарадника на Природно-математичком 
факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици 
(у даљем тексту: Факултет). 
 

Члан 2. 
  Звања наставника Факултета су: доцент, ванредни професор и редовни професор. 
Наставници у звању доцента, ванредног професора и редовног професора могу изводити 
наставу на свим нивоима студија.  
 Наставу страног језика може, осим лица које има звање из става 1. овог члана, 
изводити и лице у звању наставника страног језика у складу са Законом o високом 
образовању (“Сл.гласник РС" број: 88/2017, 27/2018 – други закон, 73/2018, 69/2019 и 
6/2020-др. закони) ( у даљем тексту: „Закон“). 
  
  
 II НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И УЖЕ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ 
 

Члан 3. 
 Наставници на Факултету бирају се у звање за научне области и уже научне 
области утврђене Одлуком о ужим научним, уметничким, односно стручним областима 
Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.  
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III УСЛОВИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА  
 

Члан 4. 
 Општи услови за избор наставника утврђени су Законом о високом образовању 
(“Сл. гласник РС" број: 88/2017, 27/2018 – други закон, 73/2018, 69/2019 и 6/2020-др. 
закони). 

Члан 5. 
 Ближи услови за стицање звања наставника утврђују се Правилником о ближим 
условима за избор у звање наставника који доноси Универзитет у складу са препорукама 
Националног савета за високо образовање. 
 

Члан 6. 
Лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне 

слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи, не може стећи звање наставника. 

 
 
 Наставник страних језика   

Члан 7.  
Наставу страних језика може, осим лица које има звање из члана 2. став 1. овог 

Правилника, изводити и наставник страног језика, који има стечено високо образовање 
првог степена, објављене стручне радове у одговарајућој области и способност за 
наставни рад. 
  
 Услови за избор у звање наставника страног језика 

 
Члан 8. 

У звање наставник страног језика може бити бирано лице које испуњава следеће 
минималне услове: 

1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног 
претходног изборног периода (ако га је било); 

2. Стечено високо образовање, са најмање 300 ЕСПБ током основних и мастер 
односно интегрисаних академских студија из одговарајуће научне области. 

3. Да је сваки од нивоа студија, студије првог и другог степена завршио са 
просечном оценом најмање 8 (осам), на акредитованом универзитету и акредитованом 
студијском програму у земљи или у иностранству, а диплома/е стечена у иностранству 
призната у складу са Законом о високом образовању. 

4. Објављена најмање 3 (три) стручна рада из области за коју се бира. 
 

Услови за сваки следећи избор у звање наставник страног језика 
 

У звање наставник страног језика може бити поново бирано лице које испуњава 
следеће минималне услове: 

1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног 
претходног изборног периода; 

2. Објављена два стручна рада из научне области за коју се бира; 
3. Одобрен уџбеник или ауторизована скрипта од стране Наставно-научног већа 

Факултета за научну област за коју се бира. 
  

  



 

5 
 

 
 IV ПОСТУПАК ИЗБОРА У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 
 

Члан 9. 
Поступак за заснивање радног односа и стицања звања наставника Универзитета 

покреће Факултет, на начин, по поступку и под условима утврђеним Законом, Статутом и 
другим општим актима Факултета односно Универзитета. 

Наставник стиче звање и заснива радни однос на Факултету на основу  конкурса. 
Веће одсека у оквиру области (матичности) за коју је одсек организован упућује 

декану иницијативу за покретање поступка за стицање звања и заснивање радног односа 
наставника. 

Декан Факултета, полазећи од потреба да се наставни процес организује и реализује 
на квалитетан, рационалан и ефикасан начин, на основу наведеног предлога, доноси 
одлуку о расписивању конкурса. 

Приликом покретања поступка за стицање звања и заснивање радног односа 
наставника за научне области за коју Факултет није матичан, декан самостално доноси 
одлуку о расписивању конкурса. 
 Декан Факултета расписује конкурс за заснивање радног односа и стицање звања 
наставника за научне области и уже научне области, утврђене Одлуком о ужим научним, 
уметничким, односно стручним областима Универзитета у Приштини са привременим 
седиштем у Косовској Митровици. 

 
Члан 10. 

 Поступак избора у звање и заснивање радног односа наставника Факултета 
започиње најраније годину дана а најкасније у року од шест месеци пре истека времена за 
који је наставник биран.  

Факултет је дужан да поступак за избор у звање оконча у року од девет месеци од 
дана расписивања конкурса. 

Конкурс се објављује у средствима јавног информисања. 
Рок за пријављивање кандидата не може бити краћи од 8 дана ни дужи од 15 дана. 
Конкурс садржи: број извршилаца, назнаку наставничког звања за које се конкурс 

расписује, опште и посебне услове које би кандидат требало да испуни, назив уже научне 
области за коју се кандидат бира, назнаку да ли се радни однос заснива са пуним или 
непуним радним временом, рок за пријављивање и документа која кандидат прилаже као 
доказ да испуњава услове. 

Члан 11. 
 По пријави кандидата на конкурс, на предлог Већа Одсека, Наставно-научно веће 
Факултета, именује Комисију за писање извештаја о пријављеним кандидатима (у даљем 
тексту: Комисија) од три или пет наставника, од којих најмање један није у радном односу 
на Универзитету. 

Члан Комисије може бити и лице изабрано у научно звање на начин и по поступку 
прописаном законом којим је регулисана научноистраживачка делатност, наставник коме 
је престао радни однос због одласка у пензију, професор емеритус, а такође и члан САНУ 
у радном саставу, који је пре пензионисања имао наставно или научно звање.  

Број чланова Комисије који нису у радном односу на Универзитету, не може бити 
већи од броја чланова исте комисије који су у радном односу на Факултету, односно 
Универзитету, изузев у случајевима када не постоји довољан број наставника из 
одговарајуће уже научне области.   
 Чланови комисије, из става 1 овог члана, именују се из реда наставника из уже 
научне области за коју се наставник бира, у звању које не може бити ниже од звања у које 
се наставник бира. 
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           Председник је први члан Комисије. 
 За члана комисије не може бити именовано лице које је са кандидатом у сродству 
или пословном односу изван Универзитета, или односу било које врсте, који може довести 
до сукоба интереса. 
 Чланови Комисије из става 1. овог члана у обавези су да, по пријему конкурсне 
документације пријављених кандидата, писменим путем обавесте декана уколико постоји 
сукоб интереса у вези са неким од подносилаца пријаве, те да се изузму из даљег тока 
поступка.  
 Сукоб интереса је ситуација у којој запослени има приватни интерес који утиче, 
може да утиче или изгледа као да утиче на поступање запосленог у вршењу јавне 
функције односно службене дужности, на начин који угрожава јавни интерес. 
 Сваки члан наставно-научног већа има право да укаже на могућ сукоб итереса 
чланова Комисије и писменим путем о томе обавести декана. 
 У оба случаја, декан о томе обавештава Наставно-научно веће Факултета  
које одлучује о постојању сукоба интереса чланова комисије за избор у научно-наставно 
звање и ако утврди постојање истог, предлаже именовање новог члана Комисије.  
 Поступање запосленог супротно одредбама става 7. овог члана представља повреду 
радне обавезе у смислу закона и општих аката Факултета којим се уређују радни односи. 
 

Члан 12. 
Након формирања Комисије, декан и стручна служба факултета достављају 

Комисији све пристигле благовремене пријаве кандидата. 
Непотпуне пријаве се не разматрају, што Комисија констатује у Извештају о 

пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звања наставника (у даљем тексту: 
Извештај). 

Уколико се на конкурс не пријави ни један кандидат, Факултет расписује нови 
конкурс. 

 
Члан 13.  

Чланови комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима за избор у 
звање наставника изјашњавају се о квалитету кандидата и испуњености услова за избор у 
предложено звање наставника у писаној форми и то потврђују својим потписом.  

Универзитет утврђује обрасце са обавезном садржином извештаја Комисије. 
 

Члан 14. 
 Комисија пише извештај о свим пријављеним кандидатима за избор у звање (у 
даљем тексту: Извештај). 
 Комисија је дужна да у року од 60 дана од дана пријема конкурсне документације, 
припреми Извештај и достави га Факултету. 

Члан Комисије своје издвојено мишљење доставља у року предвиђеном за писање 
Извештаја. 
 Уколико Комисија у предвиђеном року не достави Извештај или достави Извештај 
који није потписала већина чланова Комисије, Наставно-научно веће Факултета именује 
нову Комисију. 

Новом Комисијом сматра се Комисија у којој је промењена већина чланова у 
односу на ранији састав. 

У састав нове Комисије не могу бити именовани чланови који претходно нису 
потписали Извештај или нису доставили издвојено мишљење у предвиђеном року. 

Комисија припрема Извештај у складу са одредбама Закона и Правилника о 
ближим условима за избор у звања наставника Универзитета. 
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Члан 15. 
Факултет је дужан да у року од пет дана од дана пријема Извештаја, Извештај и 

издвојена мишљења, уколико их је било, достави Универзитету у писаној и електронској 
форми, ради стављања на увид јавности у трајању од 30 дана на званичној интернет 
страници Универзитета.  

Извештај се ставља на увид јавности на сајт Факултета, истовремено са 
објављивањем на сајту Универзитета. 

У току трајања увида јавности, Факултету, односно Универзитету се могу 
доставити примедбе на Извештај. 

У случају да је на Извештај било примедби и приговора, Комисија је дужна да на 
њих одговори, у писаном облику, у року од петнаест дана од дана пријема документације. 

Примедбе на Извештај и одговор Комисије на примедбе стављају се на увид 
јавности. 

 
Члан 16. 

Приликом избора у звање за ужу научну област за коју Факултет није матичан, 
прибавља се мишљење матичног факултета пре разматрања Извештаја на седници 
Наставно-научног већа. 

Извештај са захтевом за давање мишљења, Факултет доставља матичном факултету 
у року од пет дана од дана пријема Извештаја. 

 
Члан 17. 

 Наставно-научно веће разматра Извештај, одлучује на основу предлога Комисије и 
утврђује Предлог одлуке. 
 Наставно-научно веће, након разматрања Извештаја, приговора и одговора 
комисије, доноси: 
 1) Предлог одлуке о утврђивању предлога за избор кандидата кога је Комисија 
предложила, 
 2) Предлог одлуке којом се не утврђује предлог за избор кандидата кога је 
Комисија предложила, 
 3) Предлог одлуке којом се не утврђује предлог за избор јер Комисија није 
предложила кандидата за избор у звање. 
 У случају из става 2. тач 3) овог члана поступак се обуставља и одлука се доставља 
свим кандидатима пријављеним на конкурс. 
 

Члан 18. 
 Кандидат пријављен на конкурс за избор у звање који није задовољан одлуком о 
обустављању поступка може да изјави приговор Савету Факултета у року од осам дана од 
дана достављања одлуке. 
 Одлучујући по приговору, Савету Факултета на првој наредној седници, може: 
 1) одбацити неблаговремени приговор и приговор који је изјавило неовлашћено 
лице; 
 2) одбити приговор, ако утврди да је неоснован; 
 3) усвојити приговор као основан и вратити предмет на поновно разматрање 
Наставно-научном већу. 

Одлука по жалби је коначна. 
 

Члан 19. 
Одлуку о утврђивању предлога за избор у звање наставника доноси Наставно-

научно веће већином гласова од укупног броја чланова са правом гласа. 
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V  ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА  
  

Члан 20. 
 Звања сарадника на Факултету су: сарадник у настави, асистент и асистент са 
докторатом. 
 Факултет, може за потребе реализације студијских програма ангажовати и 
сараднике ван радног односа. 
 Избор сарадника ван радног односа регулише се посебним општим актом који 
доноси Наставно-научно веће. 

 
Члан 21. 

 Сарадници на Факултету бирају се у звање за научне области утврђене Одлуком о 
ужим научним, уметничким, односно стручним областима Универзитета у Приштини са 
привременим седиштем у Косовској Митровици, осим за научне области из поља 
друштвено-хуманистичких наука за које се сарадници бирају за уже научне области. 
  

Члан 22.  
Факултет може да бира у звање сарадника у настави на студијама првог степена 

студента мастер академских или специјалистичких студија, који је студије првог степена 
завршио са просечном оценом најмање 8 (осам). 

Факултет може да бира у звање асистента студента докторских студија који је 
сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) и 
који показује смисао за наставни и научни рад. 

Факултет може да бира у звање асистента са докторатом лице које је стекло научни 
назив доктора наука и које показује смисао за наставни и научни рад. 

 
 Услови за избор у звање сарадник у настави 
 

Члан 23. 
У звање сарадник у настави може бити бирано лице које испуњава следеће 

минималне услове:  
1. Да је студент мастер академских или специјалистичких академских студија 

одговарајућег студијског програма на акредитованом универзитету и акредитованом 
студијском програму, а није старији од 30 година. 

2. Да је студије првог степена завршио са просечном оценом најмање 8 (осам), на 
акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у земљи или у 
иностранству, а диплома стечена у иностранству призната у складу са Законом о високом 
образовању. 

 
 Услови за избор у звање асистент 
 

Члан 24. 
У звање асистент може бити бирано лице које испуњава следеће минималне услове: 
1. Да је студент докторских академских студија одговарајућег студијског програма 

на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму, а није старији од 
35 година. 

2. Да је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом   
најмање 8 (осам), на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у 
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земљи или у иностранству, а дипломе стечене у иностранству признате у складу са 
Законом о високом образовању. 

3. Да има позитивну оцену педагошког рада у студентским анкетама током 
целокупног претходног изборног периода, (ако га је било). 

 
Услови за избор у звање асистент са докторатом 
  

Члан 25. 
У звање асистент са докторатом може бити бирано лице које испуњава следеће 

минималне услове: 
1. Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на 

акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у земљи или диплома 
доктора наука стечена у иностранству, призната у складу са Законом о високом 
образовању. 

2. Да је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом 
најмање 8 (осам), на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у 
земљи или у иностранству, а дипломе стечене у иностранству признате у складу са 
Законом о високом образовању. 

3. Да има позитивну оцену педагошког рада у студентским анкетама током 
целокупног претходног изборног периода, (ако га је било). 

 
VI ПОСТУПАК ИЗБОРА У ЗВАЊЕ САРАДНИКА 
 

Члан 26. 
Поступак за заснивање радног односа и стицања звања сарадника покреће 

Факултет, на начин, по поступку и под условима утврђеним Законом, Статутом, овим 
правилником и другим општим актима Факултета. 
  

Члан 27. 
Сарадник стиче звање и заснива радни однос на Факултету на основу  конкурса. 
Веће одсека упућује декану иницијативу за покретање поступка за стицање звања и 

заснивање радног односа сарадника. 
Декан Факултета, полазећи од потреба да се наставни процес организује и реализује 

на квалитетан, рационалан и ефикасан начин, на основу наведеног предлога, доноси 
одлуку о расписивању конкурса. 

Приликом покретања поступка за стицање звања и заснивање радног односа 
сарадника за научне области за коју Факултет није матичан, декан самостално доноси 
одлуку о расписивању конкурса. 
 Декан Факултета расписује конкурс за заснивање радног односа и стицање звања 
сарадника за научне области, утврђене Одлуком о ужим научним, уметничким, односно 
стручним областима Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској 
Митровици, на одговарајућој организационој јединици (Одсеку Факултета) осим за научне 
области из поља друштвено-хуманистичких наука за које се конкурс расписује за уже 
научне области. 

 
Члан 28. 

По пријави кандидата на конкурс, на предлог Већа Одсека, Наставно-научно веће, 
именује Комисију за писање извештаја о пријављеним кандидатима (у даљем тексту: 
Комисија) од три наставника из научне области за које се сарадник бира. 
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Комисију за писање извештаја о пријављеним кандидатима за стицање звања и 
заснивање радног односа сарадника за научне области за коју Факултет није матичан, 
декан предлаже Комисију. 
 Председник је први члан Комисије. 
 За члана комисије не може бити именовано лице које је са кандидатом у сродству 
или пословном односу изван Универзитета, или односу било које врсте, који може довести 
до сукоба интереса. 
 Чланови Комисије из става 1. овог члана у обавези су да, по пријему конкурсне 
документације пријављених кандидата, писменим путем обавесте декана уколико постоји 
сукоб интереса у вези са неким од подносилаца пријаве, те да се изузму из даљег тока 
поступка. 
 Сукоб интереса је ситуација у којој запослени има приватни интерес који утиче, 
може да утиче или изгледа као да утиче на поступање запосленог у вршењу јавне 
функције односно службене дужности, на начин који угрожава јавни интерес. 
 Сваки члан наставно-научног већа има право да укаже на могућ сукоб итереса 
чланова Комисије и писменим путем о томе обавести декана. 
 У оба случаја, декан о томе обавештава Наставно-научно веће Факултета  
које одлучује о постојању сукоба интереса чланова комисије за избор у научно-наставно 
звање и ако утврди постојање истог, предлаже именовање новог члана Комисије.  
 Поступање запосленог супротно одредбама става 5. овог члана представља повреду 
радне обавезе у смислу закона и општих аката Факултета којим се уређују радни односи. 

 
Члан 29. 

Након формирања Комисије, декан и стручна служба факултета достављају 
Комисији све пристигле благовремене пријаве кандидата. 

Непотпуне пријаве се не разматрају, што Комисија констатује у Извештају о 
пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звања сарадника (у даљем тексту: 
Извештај). 

 Уколико се на конкурс не пријави ни један кандидат, Факултет расписује нови 
конкурс. 
 

Члан 30. 
Комисија пише извештај о свим пријављеним кандидатима за избор у звање (у 

даљем тексту: Извештај). 
 Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана пријема конкурсне документације, 
припреми Извештај и достави га Факултету. 

Члан Комисије своје издвојено мишљење доставља у року предвиђеном за писање 
Извештаја. 
 Уколико Комисија у предвиђеном року не достави Извештај или достави Извештај 
који није потписала већина чланова Комисије, Наставно-научно веће Факултета именује 
нову Комисију. 

Новом Комисијом сматра се Комисија у којој је промењена већина чланова у 
односу на ранији састав. 

У састав нове Комисије не могу бити именовани чланови који претходно нису 
потписали Извештај или нису доставили издвојено мишљење у предвиђеном року. 

Извештај комисије о кандидатима за избор у звање сарадника има садржину, 
приказану у форми Обрасца 3. који су саставни део овог правилника. 
 Сачињен извештај комисије ставља се на увид јавности 15 дана на сајту Факултета.  
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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ 
са привременим седиштем у 
Косовској Митровици 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА  
КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА ФАКУЛТЕТА 

-oбавезна садржина- 
 I  ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

 
1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења 

 
2. Датум и место објављивања конкурса 

 
3. Број сарадника са назнаком звања (сарадник у настави, асистент, асистент са 

докторатом) и назив уже научне области 
 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже 
научне области за коју је изабран у звање и назив факултета, установе у којој је члан 
комисије запослен: 

 
5. Пријављени кандидати: 

 

II     БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 
 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 
 

2. Звање: 
 

3. Датум и место рођења: 
 

4. Садашње запослење, установа или предузеће:  
 

5. Година уписа и завршетка основних академских студија: 
 

6. Студијска група, факултет и универзитет: 
 

7. Успех на студијама:  
 

8. Година уписа и завршетка мастер академских студија или магистарских студија:  
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      9.    Студијска група, факултет, универзитет: 
 

10.  Успех на мастер академским студијама или на магистарским студијама: 
 

 
 
 

11.  Година уписа на докторске студије, година завршетка, просечна оцена током 
студија и назив студијског програма: 
 
12.   Година пријаве докторске дисертације и назив докторске дисертације: 
 
13.   Студијска група, факултет и универзитет:  

 
14.  Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 

 
       15.  Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро,  

добро, задовољавајуће 
 
 
 
III КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 
1 Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести 

сва): 
 
IV ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

 
V  НАСТАВНИ РАД: 

 
а) Претходни наставни рад (пре избора у звање сарадника): 

 
1.  Педагошко искуство пре избора у звање сарадника: 

 
2.  Ангажаваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, 
универзитету): 

 
3.  Број часова вежби недељно: 

 
б) Садашњи наставни рад (за реизбор у звање сарадника): 

 
1. Реизборност у звање сарадника (од – до, број): 

 
в) Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: 

 
г) Дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. - наслов, аутор и година издања, 

издавач): 
д) Мишљење студената о педагошком раду сарадника, ако је формирано у складу 

са општим актом факултета  
ђ) Остало 
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1. Стручне и научне публикације (оригинални наслов, аутори, година издања и 

издавач): 
 

2. Монографије, посебна поглавља у стручним и научним публикацијама (наслов, 
аутори, година издања и издавач): 

 
3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима): 

 
4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у страним 

националним часописима): 
 

5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима):  
 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 
 

7. Сопштења на домаћим научним скуповима: 
 
 
VI  СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти,  и др). 

 

VII  ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД  
 
VIII ОСТАЛО 
  IX АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 

 
 X   МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И НА  

    РАДНО МЕСТО СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО (до 1 / 2 стране  
куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан): 

 
 

 
 
                                                                         ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 
 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

 
НАПОМЕНА: Извештај се пише навођењем кратких одговора, са валидним подацима, у 

облику обрасца, без непотребног текста. 

Разврставање и рангирање радова и индекс компентенције врше се односно израчунавају 
према правилнику надлежног министарства. 
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Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине 
чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих 
не жели да потпише извештај. 
 
 

 




