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  Образац 3 

ФАКУЛТЕТ ___________                  УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Број захтева:___________                      
Датум:________                        _______________________________
                                               (Назив већа научних области коме се захтев упућује) 

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР  
У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА СТРАНОГ ЈЕЗИКА / НАСТАВНИКА 

ВЕШТИНА  
НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ  

(члан 75. Закона о високом образовању) 
 
1. Име, средње име и презиме кандидата ______________________
 
2. Предложено звање ________________________________________
 
3. Предмет  за који се  наставник бира _________________________
 
4. Ужа научна област којој предмет припада ___________________
____________________________________________ 
 
5. Радни однос са пуним или непуним радним временом ________
_____________________________ 
 
6. До овог избора кандидат је био запослен ____________________
______________________________
 
7. Датум доношења одлуке о расписивању конкурса за избор 
______________________________ 
 
8. Датум и место објављивања конкурса _______________________
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9. Назив органа и датум именовања комисије __________________
______________________________________________ 
 
10. Састав Комисије за припрему реферата: 
 
Име и презиме      Звање         Ужа научна односно        Организација у  
                                                     уметничка област            којој је запослен 

1)__________   ___________   ______________   _________________

2)__________   ___________   ______________   _________________

3)__________   ___________   ______________   _________________

4)__________   ___________   ______________   _________________

5)__________   ___________   ______________   _________________
 
11. Број пријављених кандидата на конкурс ____________________
 
12. Да ли је било издвојених мишљења чланова комисије ________
 
13. Датум стављања реферата на увид јавности _________________ 

14 Начин (место) објављивања реферата ______________________
______________________________ 
 
15. Пиговори _______________________________________________ 
 
16. Датум утврђивања предлога од стране изборног већа  
факултета ____________ 
 
Потврђујем да је поступак утврђивања предлога за избор кандидата 
_____________________________у звање __________________ вођен 
у свему у складу са одредбама Закона, Статута Универзитета и 
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Статута факултета и Правилника  о начини и поступку стицања звања 
и заснивање радног односа наставника Универзитета у Београду. 

ПОТПИС ДЕКАНА ФАКУЛТЕТА 

________________________ 

Прилози: 
1. Одлука изборног већа факултета о утврђивању предлога за 

избор у звање; 
2. Реферат комисије о пријављеним кандидатима за избор у 

звање; 
3. Сажетак реферата комисије о пријављеним кандидатима  

за избор у звање; 
4. Доказ о непостојању правоснажне пресуде о околностима 

из  чл. 72. ст. 4. Закона; 
5. Потврда да предложеном кандидату није изречена мера 

јавне осуде за повреду Кодекса;
6. Изјава о изворности;
7. Други прилози релевантни за одлучивање (приговори и 

слично). 
 
Напомена: сви прилози, осим под бр. 4. и 5.  достављају се 

и у електронској форми


