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На пснпву шлана 64. став 2. алинеја в) Закпна п виспкпм пбразпваоу (“Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), шлана 76. Статута Виспке 
щкпле за услужни бизнис Истпшнп Сараjевп-Спкплац, Сенат на сједници пдржанпј 
01.09.2014. гпдине, дпнпси: 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ПОСТУПКУ И УСЛОВИМА ИЗБОРА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

ВИСОКЕ ШКОЛЕ ЗА УСЛУЖНИ БИЗНИС ИСТОЧНО САРАJЕВО-СОКОЛАЦ 

 
 
 

I. ПОСТУПАК ИЗБОРА АКАДЕМСКОГ ОСОБЉА 
 
 1. Избпр у наставничка и сарадничка зваоа 
 

Члан 1. 
Пвим Правилникпм утврђују се ппступак и услпви избпра академскпг, пднпснп 

наставнпг пспбља у пдгпварајуће зваое на Виспкoj щкпле за услужни бизнис Истпшнп 
Сараjевп-Спкплац (у даљем тексту: Виспка щкпла). 
 

Члан 2. 
Виспкa щкплa врщи избпр у наставнишка и сараднишка зваоа, у складу са Закпнпм п 

виспкпм пбразпваоу, Статутпм и пвим Правилникпм. 
 

Члан 3. 
 Наставна зваоа на Виспкпј щкпли су: 

 aсистент, 

 предаваш виспке щкпле и  

 прпфеспр виспке щкпле. 
Сараднишкп зваое је: асистент . 
Наставнишка зваоа су: предаваш виспке щкпле и прпфеспр виспке щкпле. 
Наставу страних језика мпже извпдити и наставник странпг језика кпји је заврщип 

пснпвне студије или други циклус с најмаопм прпсјешнпм пцјенпм 8 (псам) или 3,5 и на 

првпм и на другпм циклусу студија, кпји има пбјављене струшне радпве у пдгпварајућпј 
пбласти и сппспбнпсти за наставни рад.  

Наставник из става 4. пвпг шлана бира се на нашин и пп ппступку прпписанпм за 
избпр наставника. 

 
Члан 4. 

 Минимални услпви за избпр у наставна зваоа на Виспкпј щкпли су: 

 асистент - заврщен први циклус студија са најмаое 240 ECTS бпдпва и наjмаопм 
прпсjешнпм пцjенпм 8,0 или 3,5. 

 предаваш виспке щкпле - заврщен други циклус студија са најнижпм прпсјешнпм 
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пцјенпм и на првпм и на другпм циклусу студија 8,0 или 3,5, пднпснп наушни степен 
магистра наука, ппказане наставнишке сппспбнпсти и пбјављена најмаое два 
наушна рада из пбласти за кпју се бира, пбјављена у наушним шаспписима и 
збпрницима са рецензијпм. 

 прпфеспр виспке щкпле - наушни степен дпктпра наука у пдгпварајућпј наушнпј 
пбласти, наjмаое три наушна рада из пбласти за кпју се бира, пбјављена у наушним 
шаспписима и збпрницима са рецензијпм и ппказане наставнишке сппспбнпсти. 

Наставу у Шкпли мпгу извпдити лица кпjа имаjу академска зваоа редпвнпг прпфеспра, 
ванреднпг прпфеспра и дпцента, а кпjи имаjу избпр на универзитету. 

Члан 5. 
 Перипд на кпји се бира академскп пспбље на Виспкпј щкпли је: 

 асистент на перипд пд шетири гпдине без мпгућнпсти реизбпра, 

 предаваш виспке щкпле и наставник странпг језика на перипд пд пет гпдина с 
мпгућнпщћу ппнпвнпг избпра и 

 прпфеспр виспке щкпле на непдређенп вријеме. 

 
Члан 6. 

Виспкa щкплa расписује кпнкурс за избпр у академска зваоа, пплазећи пд пптреба 
да се наставни прпцес прганизује на квалитетан, раципналан и ефикасан нашин. 

Кпнкурс се расписује кап привремени или кап трајни кпнкурс дп избпра 
пдгпварајућег наставника или сарадника за ужу наушну пбласт, пднпснп наставни предмет 
или вище наставних предмета. 

Кпнкурс за избпр се пбјављује у средствима јавнпг инфпрмисаоа и на сајту Виспкe 
щкплe.  

Кпнкурс садржи:  

 ппщте и ппсебне услпве кпје кандидат треба да испуни;  

 наушнп ппље и ужу наушну пбласт за кпју се врщи избпр;  

 зваое за кпје се врщи избпр (наставнишкп или сараднишкп зваое);  

 рпк за пријављиваое (привремени кпнкурс),  

 дпкументе кпје кандидат прилаже кап дпказ да испуоава услпве и  

 адресу на кпју се дпставља пријава са дпкументима. 
 

Члан 7. 
Сенат именује кпмисију кпја разматра кпнкурсни материјал и пище извјещтај за 

избпр у академскп зваое. У пдлуци п именпваоу Кпмисије пдређује се предсједник кпји 
је пдгпвпран за кппрдинацију рада Кпмисије и припремаое извјещтаја.  

Кпмисија из става 1. се састпји пд најмаое три наставника из наушнпг ппља, пд 
кпјих је најмаое један из уже наушне пбласти за кпју се кандидат бира. 

За избпр у академска зваоа најмаое један шлан Кпмисије није у раднпм пднпс у на 
Виспкoj щкпли. 
 

Члан 8. 
Чланпви Кпмисије су у истпм или вищем зваоу пд зваоа у кпје се кандидат бира. 
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Члан 9. 
Кпмисија припрема извјещтај п пријављеним кандидатима и предлаже за избпр 

кандидата у складу са услпвима из кпнкурса. 
Приликпм предлагаоа кандида Кпмисија је дужна ппщтпвати минималне услпве за 

избпр у пдгпварајуће зваое, у складу са Закпнпм и Статутпм. 
 

Члан 10. 
Рпк за дпстављаое извјещтајa п пријављеним кандидатима Сенату је 60 дана, пд 

дана дпстављаоа кпнкурснпг материјала шланпвима Кпмисије.  
Кпмисија је пбавезна извјещтај дпставити у писанпј и електрпнскпј фпрми и тп пп 

правилу, на типскпм фпрмулару кпји је пдщтампан уз пвај Правилник, у Прилпгу бр. 1, и 
саставни је дип пвпг Правилника. 

Члан 11. 
Сенат разматра извјещтај Кпмисије и примједбе на исти, укпликп су дпстављене у 

писанпм пблику.  
Члан 12. 

 Кандидат кпји раније није извпдип наставу на виспкпщкплскпј устанпви, дужан је 
пред кпмисијпм пдржати предаваое из наставнпг предмета уже наушне пбласти за кпју је 
кпнкурисап. 
 Вријеме пдржаваоа предаваоа из претхпднпг става јавнп се пглащава. 
 

Члан 13. 
Пдлуку п избпру у закпнпм прпписанп академскп зваое (наставнишкп или 

сараднишкп зваое) дпнпси Сенат.  
Разматрајући ппднијету пријаву за избпр у наставнишкп или сараднишкп зваое, 

Сенат мпже дпнијети:  

 Пдлуку да се предлпжени кандидат бира у предлпженп зваое; 

 Пдлуку да се предлпжен и кандидат не изабере у предлпженп зваое. 
У кпликп Сенат пцијени да су за ваљану пдлуку пптребна дпдатна пбјащоеоа, 

мпже дпнијети закљушак п пдлагаоу дпнпщеоа пдлуке. У тпм слушају пдређује рпк за 
дппуну приједлпга, кпји не мпже бити дужи пд 30 дана. 
 

Члан 14. 
Сенат дпнпси пдлуку п избпру кандидата у предлпженп зваое, већинпм гласпва 

укупнпг брпја шланпва, у складу са Статутпм. 
 

Члан 15. 
Кандидат мпже ппднијети пригпвпр на пдлуку из претхпднпг става Управнпм 

пдбпру, у рпку пд 7 дана пд дана пријема пдлуке. 
Разматрајући пригпвпр кандидата, Управни пдбпр мпже усвпјити пригпвпр акп 

утврди да је пснпван и дпнијети пдлуку п ппнищтеоу избпра предлпженпг кандидата у 
зваое. 

Рпк за рјещаваое пп пригпвпру кандидата из претхпднпг става је 15 дана пд дана 
пријема пригпвпра. 
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Пдлука Управнпг пдбпра пп пригпвпру је кпнашна. 
 

Члан 16. 
Пдлука п избпру у академскп зваое шува се у архиви и перспналнпм дпсијеу 

изабранпг кандидата. 
 

2. Избпр наставника странпг језика  
 

Члан 17. 
Виспкa щкплa за услужни бизнис Истпшнп Сараjевп-Спкплац расписује кпнкурс за 

избпр наставника странпг језика, пплазећи пд пптреба да се наставни прпцес прганизује 
на квалитетан, раципналан и ефикасан нашин. Кпнкурс за избпр се пбјављује у средствима 
јавнпг инфпрмисаоа и на сајту Виспке щкпле.   

Кпнкурс садржи:  

 ппщте и ппсебне услпве кпје кандидат треба да испуни;  

 рпк за пријављиваое;  

 дпкументе кпје кандидат прилаже кап дпказ да испуоава услпве и  

 адресу на кпју се дпставља пријава са дпкументима. 
 

Члан 18. 
Сенат именује кпмисију за разматраое кпнкурснпг материјала и писаое извјещтаја 

за избпр у академскп зваое. У пдлуци п именпваоу Кпмисије пдређује се предсједник 
кпји је пдгпвпран за кппрдинацију оенпг рада и припремаое извјещтаја. 

Кпмисија из става 1. се састпји пд најмаое три наставника из наушнпг ппља,пд кпјих 
је најмаое један из уже наушне пбласти за кпју се кандидат бира.  

За избпр у академска зваоа најмаое један шлан Кпмисије није у раднпм пднпсу на 
Виспкпј щкпли.  
 

Члан 19. 
Кпмисија припрема извјещтај п пријављеним кандидатима и предлаже за избпр 

кандидата у складу са услпвима из кпнкурса. 
Приликпм предлагаоа кандидата Кпмисија је дужна ппщтпвати минималне услпве 

за избпр наставника странпг језика, у складу са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу и 
Статутпм. 
 

Члан 20. 
Рпк за дпстављаое извјещтајa п пријављеним кандидатима Сенату је 60 дана, пд 

дана дпстављаоа кпнкурснпг материјала шланпвима Кпмисије. 
Кпмисија је пбавезна извјещтај дпставити у писанпј и електрпнскпј фпрми и тп пп 

правилу, на типскпм фпрмулару кпји је пдщтампан уз пвај Правилник, у Прилпгу бр. 1, и 
саставни је дип пвпг Правилника. 
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Члан 21. 
Сенат разматра извјещтај Кпмисије и примједбе на исти, укпликп су дпстављене у 

писанпм пблику. 
 

Члан 22. 
Пдлуку п избпру наставника странпг језика дпнпси Сенат.  
Разматрајући ппднијету пријаву за избпр, Сенат мпже дпнијети: 

 Пдлуку да се предлпжени кандидат бира у предлпженп зваое; 

 Пдлуку да се предлпжени кандидат не изабере у предлпженп зваое. 
Укпликп Сенат пцијени да су за ваљану пдлуку пптребна дпдатна пбјащоеоа, 

мпже дпнијети закљушак п пдлагаоу дпнпщеоа пдлуке. У тпм слушају пдређује рпк за 
дппуну приједлпга, кпји не мпже бити дужи пд 30 дана. 
 

Члан 23. 
Сенат дпнпси пдлуку п избпру кандидата за наставника странпг језика, већинпм 

гласпва укупнпг брпја шланпва, у складу са Статутпм. 
 

Члан 24. 
Кандидат незадпвпљан пдлукпм Сената мпже ппднијети пригпвпр на пдлуку 

Управнпм пдбпру, у рпку пд 15 дана пд дана пријема пдлуке. 
 

Члан 25. 
Пдлука п избпру наставника странпг језика шува се у архиви и перспналнпм дпсијеу 

изабранпг кандидата. 
 

3. Ппступак пдузимаоа зваоа 
 

Члан 26. 
Акп се накпн избпра у пдгпварајуће зваое дпкаже да радпви на пснпву  кпјих је 

изврщен избпр у академскп зваое представљају плагијат, ппкреће се ппступак за 
пдузимаое зваоа. 

Пдлуку п ппкретаоу ппступка из става 1. пвпг шлана дпнпси Сенат. 
 

Члан 27. 
Сенат накпн ппкретаоа ппступка за пдузимаое зваоа, именује кпмисију кпја 

ппднпси извјещтај Сенату са приједлпгпм п пдузимаоу зваоа или пдбијаоу иницијативе 
за пдузимаое зваоа. 

Кпмисија из претхпднпг става пвпг шлана има најмаое три шлана, кпји не мпгу бити 
у зваоу нижем пд зваоа кпје има лице прптив кпга је ппкренут ппступак и најмаое један 
шлан кпмисије није у раднпм пднпсу на Виспкпј щкпли. 

Пдлука Сената је кпнашна. 
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II  БЛИЖИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР АКАДЕМСКОГ ОСОБЉА 
 

Члан 28. 
Квантитативнп изражаваое наушне, пбразпвне и струшне дјелатнпсти кандидата 

изражава се брпјем бпдпва. 
Изузетнп пд претхпднпг става, за наставника странпг језика не врщи се бпдпваое 

наушне/ дјелатнпсти. 
 

Члан 29. 
Научну дјелатнпст кандидата Кпмисија пцјеоује брпјем бпдпва према сљедећем: 
 

 1. истакнута наушна мпнпграфија међунарпднпг знашаја ........ 20 бпдпва 

 2. наушна мпнпграфија међунарпднпг знашаја ........ 15 бпдпва 

 3. наушна мпнпграфија наципналнпг знашаја ........ 10 бпдпва 

 4. лексикпграфска јединица или карта у наушнпј 
публикацији впдећег међунарпднпг знашаја 

........ 5 бпдпва 

 5. лексикпграфска јединица или карта у наушнпј 
публикацији међунарпднпг знашаја 

........ 3 бпда 

 6. лексикпграфска јединица или карта у наушнпј 
публикацији наципналнпг знашаја 

........ 1 бпд 

 7. прегледни шланак у впдећем шасппису међунарпднпг 
знашаја или ппглавље у мпнпграфији истпг ранга 

........ 12 бпдпва 

 8. прегледни шланак у шасппису међунарпднпг знашаја 
или ппглавље у мпнпграфији истпг ранга 

........ 10 бпдпва 

 9. прегледни шланак у шасппису наципналнпг знашаја 
знашаја или ппглавље у мпнпграфији истпг ранга 

........ 8 бпдпва 

 10. пригинални наушни рад у впдећем шасппису 
међунарпднпг знашаја 

........ 10 бпдпва 

 11. пригинални наушни рад у шасппису међунарпднпг 
знашаја 

........ 8 бпдпва 

 12. пригинални наушни рад у шасппису наципналнпг 
знашаја 

........ 5 бпдпва 

 13. увпднп предаваое пп ппзиву на скупу међунарпднпг 
знашаја, щтампанп у цјелини 

........ 10 бпдпва 

 14. увпднп предаваое пп ппзиву на скупу наципналнпг 
знашаја, щтампанп у цјелини 

........ 8 бпдпва 

 15. наушни радпви на скупу међунарпднпг знашаја, 
щтампани у цјелини 

........ 6 бпдпва 

 16. наушни радпви на скупу наципналнпг знашаја, 
щтампани у цјелини 

........ 3 бпда 

 17. наушна критика и пплемика у међунарпднпм шасппису ........ 5 бпдпва 
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 18. наушна критика и пплемика у наципналнпм шасппису ........ 3 бпда 

 19. превпд извпрнпг текста(за мртве језике)у пблику 
студије, ппглавља или шланка; превпд или струшна 
редакција превпда наушне мпнпграфске коиге 

........ 3 бпда 

 20. уређиваое наушне мпнпграфије или тематскпг 
збпрника међунарпднпг знашаја 

........ 8 бпдпва 

 21. уређиваое наушне мпнпграфије или тематскпг 
збпрника наципналнпг знашаја 

........ 5 бпдпва 

 22. уређиваое међунарпднпг наушнпг шаспписа ........ 3 бпда 

 23. уређиваое наципналнпг наушнпг шаспписа ........ 1 бпд 

 24. уређиваое збпрника саппщтеоа међунарпднпг 
наушнпг скупа 

........ 2 бпда 

 25. уређиваое збпрника саппщтеоа наципналнпг 
наушнпг скупа 

........ 1 бпд 

 
Члан 30. 

Образпвну дјелатнпст кандидата Кпмисија пцјеоује брпјем бпдпва према сљедећем: 
 

 1. Универзитетски/виспкпщкплски учбеник кпји се 
кпристи у инпстранству 

........ 10 бпдпва 

 2. Универзитетски/виспкпщкплски учбеник кпји се 
кпристи у земљи 

........ 6 бпдпва 

 3. Учбеник за средопщкплски нивп пбразпваоа ........ 2 бпда 

 4. Студијски прирушници (скрипте, практикуми, ...) ........ 1 Бпд 

 5. Гпстујући прпфеспр на инпстраним универзитетима и 
виспким щкплама 

........ 6 Бпдпва 

 6. Гпстујући прпфеспр на дпмаћим универзитетима и 
виспким щкплама 

........ 3 Бпда 

 7. Ментпрствп кандидата за степен трећег циклуса ........ 5 бпдпва 

 8. Ментпрствп кандидата за степен другпг циклуса ........ 2 бпда 

 9. Квалитет педагпщкпг рада на Универзитету и виспкпј 
щкпли 

........ 4 бпда 

 
Брпј бпдпва из ташке (9) утврђује Кпмисија за псигураое квалитета, на пснпву 

резултата анкете виспкпщкплске устанпве – универзитета или виспке щкпле. 
 

Члан 31. 
Стручну дјелатнпст кандидата Кпмисија пцјеоује брпјем бпдпва према сљедећем: 
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 1. Струшна коига издата пд међунарпднпг издаваша ........ 6 бпдпва 

 2. Струшна коига издата пд дпмаћег издаваша ........ 3 бпда 

 3. Уредник шаспписа, коиге или кпнтинуиранпг 
умјетнишкпг прпграма (у трајаоу дужем пд девет 
мјесеци) у инпстранству 

........ 6 бпдпва 

 4. Уредник шаспписа, коиге или кпнтинуиранпг 
умјетнишкпг прпграма (у трајаоу дужем пд девет 
мјесеци) у земљи 

........ 4 бпда 

 5. Реализпван прпјекат, патент, спрта, раса, спј или 
пригиналан метпд у прпизвпдои 

........ 4 бпда 

 6. Струшни рад у шасппису међунарпднпг знашаја                        
(с рецензијпм) 

........ 3 бпда 

 7. Струшни рад у шасппису наципналнпг знашаја (с 
рецензијпм) 

........ 2 бпда 

 8. Рад у збпрнику радпва са међунарпднпг струшнпг 
скупа 

........ 2 бпда 

 9. Рад у збпрнику радпва са наципналнпг струшнпг скупа ........ 1 Бпд 

Члан 32. 
Тумашеое бпдпваоа у складу са претхпдним шланпвима даје Сенат. 

 
Члан 33. 

Извјещтај Кпмисије садржи: пснпвне бипграфске ппдатке, бипграфију, диплпме и 
зваоа; преглед и мищљеое п дпсадащоем наушнпм, пднпснп умјетнишкпм, струшнпм и 
пбразпвнпм раду свих пријављених кандидата, закљушнп мищљеое и приједлпг кпмисије. 
 

Члан 34. 
Пснпвни бипграфски ппдаци пбавезнп садрже сљедеће инфпрмације: име, име 

једнпг рпдитеља, презиме; датум и мјестп рпђеоа, устанпве у кпјима је бип заппслен, 
зваоа/радна мјеста и ужу наушну пбласт , шланствп у наушним и струшним прганизацијама 
или удружеоима. 
 

Члан 35. 
У дијелу кпји садржи ппдатке п бипграфији, диплпмама и зваоима пбавезнп се за 

све кандидате навпде ппдаци п пснпвнпм студију, ппстдиплпмскпм студију, дпктпрату и 
претхпднпм избпру у наставна и наушна зваоа. 

За основне студије се навпди назив устанпве на кпјпј је кандидат студирап, те 
мјестп и гпдина заврщетка. 

Ппдаци п постдипломским студијама садрже назив устанпве, мјестп и гпдину 
заврщетка и наушну пбласт из кпје је кандидат магистрирап. 

Ппдаци п докторату садрже назив устанпве на кпјпј је кандидат 
дпктприрап,назив, мјестп и гпдину пдбране дпктпрске дисертације, те наушну пбласт. 
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Пбавезнп се навпде сви претхпдни и збпри у наставна и наушна зваоа, са називпм 
институције и гпдинпм избпра. 
 

Члан 36. 
За свакпг пријављенпг кандидата се даје преглед активнпсти и дпдијељених 

бпдпва пп пснпву научнпг рада у складу са ближим услпвима датим пвим Правилникпм.  
Бпдпви се исказују ппсебнп за сваку категприју и укупан збир бпдпва. 
За избпр наставника странпг језика не врщи се преглед активнпсти и дпдјељиваое 

бпдпва пп претхпднпм ставу пвпг шлана. 
 

Члан 37. 
За свакпг пријављенпг кандидата се даје преглед активнпсти и дпдијељених 

бпдпва пп пснпву пбразпвнпг рада у складу са ближим услпвима датим у пвпм 
Правилнику. Бпдпви се исказују ппсебнп за сваку категприју и укупан збир бпдпва.  
 

Члан 38. 
За свакпг пријављенпг кандидата се даје преглед активнпсти и дпдијељених 

бпдпва пп пснпву стручнпг рада у складу са ближим услпвима датим у пвпм Правилнику. 
Бпдпви се исказују ппсебнп за сваку категприју и укупан збир бпдпва. 

 
Члан 39. 

На крају извјещтаја Кпмисије п пријављеним кандидатима даје се закљушнп 
мищљеое кпје представља пбразлпжеое приједлпга Кпмисије. 

Укпликп један или вище кандидата задпвпљавају услпв за избпр у зваое према 
кпнкурсу, Кпмисија предлаже кандидата са назнакпм за кпје зваое се предлаже избпр. 
 

Члан 40. 
Сагласнпст са извјещтајем п избпру у зваое на Виспкпј щкпли за услужни бизнис 

Истпшнп Сараjевп-Спкплац шланпви Кпмисије  пптврђују свпјим пптписпм.  
Укпликп некп пд шланпва Кпмисије није сагласан са приједлпгпм п избпру мпже 

свпје издвпјенп мищљеое дпставити у писанпм пблику кпји шини дип извјещтаја 
Кпмисије. 
 

Члан 41. 
Пвај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа. 

 
 
Брпј: 
Датум: 

Предсједник Сената 
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Прилпг бр. 1. 
 
 
 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 
КПМИСИЈЕ П ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБПР У ЗВАОЕ 

 
 
I    ППДАЦИ П КПНКУРСУ, КПМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 
 
Кпнкурс пбјављен:  

 

Ужа наушна/умјетнишка пбласт: 

 

Назив виспке щкпле - факултета: 

 

Састав кпмисије: 

 

Брпј кандидата кпји се бирају: 

 

Брпј пријављених кандидата: 

 

 
 
II   ППДАЦИ П КАНДИДАТИМА 
 
 
Први кандидат 
 

1. Оснпвни бипграфски ппдаци  
 
 

Име, средое име и презиме: 

 
 

 
Датум и мјестп рпђеоа: 

 
 

 
Устанпве у кпјима је бип заппслен: 
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Зваоа/ радна мјеста: 

 
 

 
Наушна/умјетнишка пбласт: 

 
 

 
Чланствп у наушним и струшним прганизацијама или удружеоима: 

 
 

 
 

2. Бипграфија, диплпме и зваоа  
 
 

Пснoвне студије: 

 
 

 
Назив институције: 

 
 

 
Мјестп и гпдина заврщетка: 

 
 

 
Ппстдиплпмске студије: 

 
 

 
Назив институције: 

 
 

 
Мјестп и гпдина заврщетка: 

 
 

 
Назив магистарскпг рада: 
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Ужа наушна/умјетнишка пбласт: 

 
 

 
 
Дпктпрат: 
 
Назив институције: 

 
 

 
Мјестп и гпдина заврщетка: 

 
 

 
Назив дисертације: 

 
 

 
Ужа наушна/умјетнишка пбласт: 

 
 

 
Претхпдни избпри у наставна и наушна зваоа (институција, зваое и перипд): 

 
 
 
 

 
 

3. Научна дјелатнпст кандидата 
 
 

Радпви прије ппследоег избпра/реизбпра:  

 
(Навести све радпве сврстане пп категпријама из члана 28.) 
 

 
Радпви ппслије ппследоег избпра/реизбпра:  

 
(Навести све радпве, дати оихпв кратак прикази брпј бпдпва сврстаних пп 
категпријама из члана 28.) 
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Укупан брпј бпдпва: 

 
 
 

 
 
 

4. Образпвна дјелатнпст кандидата 
 
 

 Пбразпвна дјелатнпст прије ппследоег избпра/реизбпра 

 
(Навести све  активнпсти (публикације, гпстујућа настава и ментпрствп) сврстаних 
пп категпријама из члана 29.) 
 
 

 
Пбразпвна дјелатнпст ппслије ппсљедоег избпра/реизбпра 

 
(Навести све активнпсти (публикације, гпстујућа настава и ментпрствп) и брпј 
бпдпва сврстаних пп категпријама из члана 29.) 
 
 
 

 
Укупан брпј бпдпва: 

 
 

 
 

5. Стручна дјелатнпст кандидата 
 

Струшна дјелатнпст прије ппследоег избпра/реизбпра 

 
(Навести све активнпсти сврстаних пп категпријама из члана 30.) 
 
 

 
Струшна дјелатнпст ппслије ппсљедоег избпра/реизбпра 

 
(Навести све активнпсти и брпј бпдпва сврстаних пп категпријама из члана 30. ) 
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Укупан брпј бпдпва:  

 
 

 
Други кандидат и сваки наредни акп их има 
(све ппнпвљенп кап за првпг кандидата)  
 
 
 
III ЗАКЉУЧНП МИШЉЕОЕ 
 

 
(Образлпжеое приједлпга Кпмисије, са приједлпгпм једнпг кандидата за избпр и 
назнакпм за кпје зваое се предлаже.) 
 
 

 
 

Чланпви Кпмисије: 
1._______________________ 

 
2._______________________ 

 
3._______________________ 

 
 

 
IV ИЗДВПЈЕНП ЗАКЉУЧНП МИШЉЕОЕ 
 

 
(Образлпжеое члан(пв)а Кпмисије п разлпзима издвајаоа закључнпг мишљеоа, са 
приједлпгпм једнпг кандидата за избпр и назнакпм за кпје зваое се предлаже.) 
 
 

 
Члан(пви) Кпмисије: 
 
1._______________________ 
2._______________________ 


