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4. Година уписа, година завршетка основних студија и средња оцена: 

1997-2001., 7,27 (7 и 27/100) 

5. Назив факултета и универзитета за основне студије: 

Војна академија Београд 

Прилог: Диплома ОАС 

6. Година уписа, година завршетка мастер студија и просечна оцена: 

/ 

7. Назив факултета и универзитета за мастер студије: 

/ 

8. Година уписа, година завршетка докторских студија и просечна оцена: 

/ 

9. Назив студијског програма докторских студија: 

/ 

10. Назив факултета и универзитета за докторске студије: 

/ 

11. Назив докторске дисертације и научне области из које је урађена дисертација: 

/ 

III РАНИЈИ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ 

12. Година уписа, година завршетка магистарских студија и просечна оцена: 

2005-2009., 9,57 (9 и 57/100) 

13. Назив магистарске тезе и научне области из које је урађена теза: 

Структура и фактори ризика агресивности возача у саобраћају, Саобраћајно 

инжењерство 

14. Назив факултета и универзитета за магистарске студије: 

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 

Прилог: Диплома магистарских студија 

15. Назив докторске дисертације и научне области из које је урађена дисертација: 

Утицај саобраћајне принуде на ставове и понашање возача, научна област 

Саобраћајно инжењерство 

16. Назив факултета и универзитета на коме је одбрањена дисертација: 

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 

Прилог: Диплома докторских студија 

17. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству (30 и више 

дана): 

/ 

18. Знање светских језика – навести: чита, пише, говори 

Енглески језик: чита, пише, говори 

19. Чланство у стручним и научним асоцијацијама: 

/ 
 



20. Кретање у професионалном раду (факултет, универзитет или предузеће, навести сва 

сарадничка звања као и трајање запослења): 

 2006.-2010., Висока техничка школа струковних студија из Урошевца са 

привременим седиштем у Лепосавићу, САРАДНИК У НАСТАВИ 

 2010.-2014., Висока техничка школа струковних студија из Урошевца са 

привременим седиштем у Лепосавићу, ПРЕДАВАЧ  

 2014.-данас, Висока техничка школа струковних студија из Урошевца са 

привременим седиштем у Лепосавићу, ПРОФЕСОР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  

21. Датум избора (поновног избора) у звање доцента, назив уже научне области: 

/ 

22. Датум избора (поновног избора) у звање ванредног професора, назив уже научне 

области: 

/ 

IV ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 

23. Приступно предавање из области за коју се бира, оцењено од стране комисије за 

писање извештаја пријављених кандидата, уколико нема педагошко искуство на 

универзитету (дати образложење): 

 Одлука о именовању комисије за оцену приступног предавања бр. 1405/3-1 oд 

25.10.2022. године 

 Приступно предавање на тему "Људски фактор у безбедности саобраћаја", 

успешно је оцењено са просечном оценом 10 (десет) (Прилог: Записник о 

одржаном приступном предавању, бр. 1534/1 од 04.11.2022. године) 

24. Oцена педагошког рада кандидата у студентским анкетама током целокупног 

претходног изборног периода (уколико га је било): 

/ 

25. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М21 

(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта 

институције која је објавила рад у часопису): 

а) у току последњег изборног периода / 

б) у ранијем периоду 

1. Jovanović, D., Lipovac, K., Stanojević, P., & Stanojević D. (2011). The effects of personality traits 

on driving-related anger and aggressive behaviour in traffic among Serbian drivers. Transportation 

Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, vol. 14(1), pp. 43-53. ISSN: 1369-8478, DOI: 

10.1016/j.trf.2010.09.005. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369847810000793 

2. Stanojević, P., Jovanović, D., & Lajunen, T. (2013). Influence of traffic enforcement on the attitudes 

and behavior of drivers. Accident Analysis and Prevention, vol. 52, pp. 29-38. ISSN: 0001-4575, DOI: 

10.1016/j.aap.2012.12.019. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457512004411 

3. Stanojević, P., Sullman, M. J., Jovanović, D., & Stanojević, D. (2018). The impact of police presence 

on angry and aggressive driving. Accident Analysis & Prevention, 110, 93-100. ISSN 0001-4575, 

DOI: 10.1016/j.aap.2017.11.003. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001457517303901 

26. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М22 

(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта 

институције која је објавила рад у часопису): 

а) у току последњег изборног периода / 

б) у ранијем периоду 

1. Sârbescu, P., Stanojević, P., & Jovanović, D. (2014). A cross-cultural analysis of aggressive driving: 

Evidence from Serbia and Romania. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and 

Behaviour, vol. 24, 210-217. ISSN: 1369-8478, DOI: 10.1016/j.trf.2014.04.002. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369847814000400 

2. Stanojević, P., Lajunen, T., Jovanović, D., Sârbescu, P., & Kostadinov, S. (2018). The driver 

behaviour questionnaire in South-East Europe countries: Bulgaria, Romania and 



Serbia. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 53, 24-33. ISSN: 1369-

8478, DOI: 10.1016/j.trf.2017.12.011. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S136984781730270X 

27. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М23 

(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта 

институције која је објавила рад у часопису): 

а) у току последњег изборног периода / 

б) у ранијем периоду  

1. Jovanović, D., Stanojević, P., & Stanojević, D. (2011). Motives for, and attitudes about, driving-

related anger and aggressive driving. Social Behavior and Personality: An international journal, vol. 

39(6), pp. 755-764. ISSN: 0301-2212, DOI: 10.2224/sbp.2011.39.6.755. 

http://www.ingentaconnect.com/content/sbp/sbp/2011/00000039/00000006/art00006 

2. Stanojević, D., Stanojević, P., Jovanović, D., & Lipovac, K. (2020). Impact of riders’ lifestyle on 

their risky behavior and road traffic accident risk. Journal of Transportation Safety & Security, 12(3), 

400-418. ISSN: 1943-9962, DOI: 10.1080/19439962.2018.1490367. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19439962.2018.1490367 

3. Matović, B., Jovanović, D., Pljakić, M., & Stanojević, P. (2020). Driving anger and factors related to 

aggressive driving among Serbian drivers. Traffic injury prevention, 21(5), 319-323. ISSN: 1538-

9588, DOI: 10.1080/15389588.2020.1758933. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15389588.2020.1758933?journalCode=gcpi20 

28. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М24 

(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта 

институције која је објавила рад у часопису): 

а) у току последњег изборног периода / 

б) у ранијем периоду / 

29. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М51 

(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта 

институције која је објавила рад у часопису): 

а) у току последњег изборног периода / 

б) у ранијем периоду 

1. Jevtić, V., Vujanić, M., Lipovac, K., Jovanović, D., & Stanojević, P. (2012). The influence of 

motives on risky behavior in traffic: Comparison between motorcyclists and passenger car drivers. 

Scientific Research and Essays Vol. 7(10), pp. 1134-1140. ISSN 1992-2248, DOI: 

10.5897/SRE11.1004. 
2. Petrović, A. A., Jovanović, D. M., & Stanojević, P. T. (2020). Changes in the number of traffic 

accidents fatalities in the Republic of Serbia. Tehnika, 75(4), 479-484. ISSN: 0040-2176, DOI: 

10.5937/tehnika2004479P. 
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0040-21762004479P 

30. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М52, 

M53 (аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк 

сајта институције која је објавила рад у часопису): 

а) у току последњег изборног периода / 

б) у ранијем периоду  

1. Матовић, Б., Бачкалић, С., Стaнojeвић, П., Јовановић, Д. (2015). Фактори управљања 

возилом под дејством алкохола. Пут и саобраћај - Journal of Road and Traffic Engineering, 

XLI, 4/2015, 43-48. ISSN: 0478-9733. UDK: 625.7/8+651.1. 

31. За поље друштвено-хуманистичких наука, објављени радови у часописима са листе 

престижних светских часописа за поједине научне области, коју је утврдио 

Национални савет за високо образовање. 

(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта 

институције која је објавила рад у часопису): 

а) у току последњег изборног периода / 

б) у ранијем периоду / 

32. Пленарно предавање на међународном или домаћем научном скупу (аутор-и, наслов 

рада, назив скупа, датум и место одржавања, линк сајта институције која је 



организовала скуп): 

а) у току последњег изборног периода / 

б) у ранијем периоду / 

33. Саопштења на међународном научном скупу М30 (аутор-и, наслов рада, назив 

скупа, датум и место одржавања, линк сајта институције која је организовала скуп): 

а) у току последњег изборног периода / 

б) у ранијем периоду 

1. Анђелковић, Д., Суботић, М., & Станојевић, П. (2009). ЈГПП и његов утицај на животну 

средину са освртом на Косовску Митровицу. Зборник радова, Други међународни 

симпозијум, 51-58. ФТН, Косовска Митровица. ISBN: 987-86-80893-23-5. 

2. Jovanović, D., Stanojević, P., & Anđelković, D.  (2010). Influence of traffic enforcement on 

drivers’ attitudes and behaviour. 10th  International Symposium Road accidents prevention (21-22 

Оctober), pp. 271-277, Novi Sad.ISBN: 978-86-7892-279-4. 

3. Липовац, К., Јовановић, Д., & Станојевић, П. (2011). Узроци насилничког понашања у 

саобраћају. Зборник радова,  Међународна научно - стручна конференција НАСИЛНИЧКИ  

КРИМИНАЛИТЕТ, Бања Лука. ISBN: 978-99955-91-50-2; COBISS.RS-ID: 4776728. 

4. Stanojević, P., Jovanović, D., Stanojević, D., & Jakšić D. (2012). Influence of social conditions on 

anger and aggression of drivers. 11th  International Symposium Road accidents prevention 2012 

(11-12 Оctober), pp. 169-174, Novi Sad. ISBN: 978-86-7892-412-5. UDK 614.86(082), 

656.1.08(082); COBISS.SR-ID: 274261511. 

5. Jovanović, D., Stanojević, P., & Jakšić, D. (2014). The influence of risk perception and self-

assessed driving abilities on the behavior of young drivers. 12th  International Symposium Road 

accidents prevention 2014 (09-10 Оctober), pp. 59-65, Novi Sad. ISBN: 978-86-7892-636-5. 

UDK: 614.86(082); COBISS.SR-ID: 289957127. 

6. Стaнojeвић, П., Матовић, Б., Јовановић, М., Јакшић, Д. (2015). Однос између ставова према 

безбедности саобраћаја, ризичног понашања возача и саобраћајних незгода. 10. Међународна 

Конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“ (22–25. Април), стр. 173-181, 

Крагујевац. ISBN: 978-86-7020-316-7. 

7. Јовановић, Д., Стaнojeвић, П., Бачкалић, С., Матовић, Б. (2015). Компарација ставова и 

понашања возача путничких аутомобила у Србији. 10. Међународна Конференција 

„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“ (22–25. Април), стр. 183-192, Крагујевац. 

ISBN: 978-86-7020-316-7. 

8. Bulajić, A., Nešić, M., Stanojević, P. (2016). Bezbednost pešaka na raskrsnicama regulisanim 

semaforima. 13th  International Symposium Road accidents prevention 2016 (13-14 Оctober), pp. 

285-293, Novi Sad. ISBN: 978-86-7892-855-0. UDK: 614.86(082) 656.1.08(082). 

9. Matović, B., Jovanović, D., Pljakić, M., Stanojević, P. (2018), Driving Anger And Factors Related 

To Aggressive Driving Among Serbian Drivers, XIII International Symposium "Road accidents 

prevention 2018", page 49-58, ISBN 978-86-6022-099-0, Novi Sad, Serbia. 

10. Pljakić, M., Petrović, A., Stanojević, P., & Jović, S. (2019). The Examination Of Spatial Clusters 

In The Analysis Of Accidents In The Area Of Republika Srpska. 8th International Conference 

„Road Safety in Local Community“ Republic of Srpska, October 24-25, 2019, page 45-53, ISBN 

978-99976-727-6-6, Banja Luka. 

http://agrosym.kors.conforganiser.com/paper/view/5827#.Xw2nb-dS9PY  

11. Matović, B., Pljakić, M., Bulajić, A., Stanojević, P., Bačkalić, S. (2019). Factor Structure Of The 

Driving Anger Scale Among Serbian Drivers. 7th INTERNATIONAL CONFERENCE 

’’TOWARDS A HUMANE CITY‘‘ Environmentally Friendly Mobility, Novi Sad 6-7 December 

2019, page 395-402, ISBN 978-86-6022-230-7.  

34. Саопштења на домаћем научном скупу М60 (аутор-и, наслов рада, назив скупа, 

датум и место одржавања, линк сајта институције која је организовала скуп): 

а) у току последњег изборног периода / 

б) у ранијем периоду /  

35. Најмање 10 хетероцитата кандидата (изузимајући аутоцитате): 

а) у току последњег изборног периода / 

б) у ранијем периоду / 



36. Књига из релевантне области. Одобрен од стране наставно научног већа факултета: 

уџбеник, поглавље у одабраном уџбенику или превод одабраног иностраног 

уџбеника, за ужу научну област за коју се бира, објављеног у периоду од избора у 

наставничко звање (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и број одлуке 

стручног органа): 

/ 

37. Истакнута монографија међународног значаја-М11 (аутор-и, наслов, година издања, 

ИСБН број и одлука стручног органа): 

/ 

38. Монографија међународног значаја-М12 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН 

број и одлука стручног органа): 

/ 

39. Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег 

међународног значаја-М13 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и одлука 

стручног органа): 

/ 

40. Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику 

међународног значаја-М14 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и одлука 

стручног органа): 

/ 

41. Истакнута монографија националног значаја-М41 (аутор-и, наслов, година издања, 

ИСБН број и одлука стручног органа): 

/ 

42. Монографија националног значаја, монографско издање грађе, превод изворног 

текста у облику монографије (само за старе језике)-М42 (аутор-и, наслов, година 

издања, ИСБН број и одлука стручног органа): 

/ 

43. Монографска библиографска публикација-М43 (аутор-и, наслов, година издања, 

ИСБН број и одлука стручног органа): 

/ 

44. Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег 

националног значаја, превод изворног текста у облику студије, поглавља или 

чланка, превод или стручна редакција превода уметничке монографске књиге (само 

за старе језике)-М44 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и одлука стручног 

органа): 

/ 

45. Поглавље у монографији М42 = М45 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и 

одлука стручног органа факултета. Број потребних самоцитата у публикацији М45 

једнак је броју цитата за монографију М42 подељеном са три (и заокруживањем на 

мању цифру) или се одређује посебном одлуком надлежног матичног одбора): 

/ 

46. Потребне референце за ментора докторске дисертације у складу са стандардом 9 

(наставно особље) „Правилника о изменама и допунама Правилника о стандардима 

и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма“, за 

кандидата који се бира у звање редовног професора: 

/ 

47. Резултати у развоју научнонаставног подмлатка на факултету: 

/ 



48. Учешће у комисијама за одбрану завршног рада на основним, интегрисаним и 

мастер академским студијама: 

/ 

49. Руковођење-менторство докторским дисертацијама (име и презиме докоторанта- 

докторанткиње, назив дисертације, научна област-највише пет): 

/ 

50. Менторство-учешће у комисијама за одбрану специјалистичког рада магистарске 

тезе и докторске дисертације: 

/ 

51. Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту (За свако 

струрно остварење или пројекат потребно је доставити потврду одговарајуће 

установе о остварењу или учешћу на пројекту и/или дати линк на којем је могуће 

проверити наведене податке) 

Учесник на међународним пројектима: 

1. Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan 

countries  (NatRisk). Contract number 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP. 

http://natrisk.ni.ac.rs/  

2. Development of master curricula for Electrical Energy Markets and Engineering 

Education – ELEMEND. Contract number 585681-EEP-1-2017-EL-EPPKA2-CBHE-JP. 

https://elemend.ba/  

3. Improving The Traffic Safety In The Western Balkan Countries Through Curriculum 

Innovation And Development Of Undergraduate And Master Studies (TRAFSAF). 

Contract number 598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP 

https://trafsaf.pr.ac.rs/  

4. Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans 

HEIs and stakeholders (SWARM). Contract number 597888-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-

CBHE-JP. 

http://www.swarm.ni.ac.rs/  

V ИЗБОРНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 

52. Изборни елементи стручно професионалних доприноса: 

Aутор или коаутор елабората или студија 

- Подизање нивоа безбедности у саобраћају старих лица у граду Новом Саду са 

предлогом ургентних мера, кампањама и презентација. Факултет техничких наука, Нови 

Сад, 2015. 

- Истраживање ставова о ризицима у саобраћају и понашања учесника у саобраћају у 

Новом Саду и снимање и анализа најважнијих обележја понашања учесника у 

саобраћају у граду Новом Саду. Департман за саобраћај, Факултет техничких наука, 

Нови Сад, 2013. 

- Истраживање ставова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају у Србији, 

дефинисање методологије, кључних проблема и праваца деловања. Департман за 

саобраћај, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2014. 

Руководилац или учесник у реализацији пројеката 

- Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan 

countries (NatRisk). Contract number 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP. 

- Development of master curricula for Electrical Energy Markets and Engineering Education – 

ELEMEND. Contract number 585681-EEP-1-2017-EL-EPPKA2-CBHE-JP. 

- Improving The Traffic Safety In The Western Balkan Countries Through Curriculum Innovation 

And Development Of Undergraduate And Master Studies (TRAFSAF). Contract number 598551-

EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP 

- Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs 

and stakeholders (SWARM). Contract number 597888-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP. 
 

53. Изборни елементи доприноса академској и широј заједници: 



/ 

54. Изборни елементи сарадње са другим високошколским, научно-истраживачким, 

односно институцијама културе или уметности у земљи и иностранству: 

Радно ангажовање у настави на другим високошколским установама: 

Извођење наставе на Високој техничкој школи струковних студија из Урошевца, са 

пр. седиштем у Лепосавићу (сада Академија струковних студија косовско 

метохијска) од 2006 до данас. 

VI ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД 

/ 

VII ОСТАЛО 

/ 

VIII АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 

Кандидат Предраг Станојевић завршио је основне академске студије на Војној академији 

Београд. Магистарске студије на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду, 

смер Саобраћај, уписао 2005. године и завршио 2009. године. Докторске академске студије 

уписао 2009. године, а докторску дисертацију, под називом: „Утицај саобраћајне принуде 

на ставове и понашање возача“ одбранио 08.11.2013. године на Факултету техничких наука 

у Новом Саду и тиме стекао научни назив Доктор техничких наука из области безбедности 

саобраћаја.  

Поседује радно искуство на Високој техничкој школи струковних студија из Урошевца, са 

пр. седиштем у Лепосавићу (сада Академија струковних студија косовско метохијска), као 

сарадник у настави, предавач и професор струковних студија на предметима из области 

друмског саобраћаја.  

Кандидат је до сада објавио 22 рада, од тога 8 радова у научним часописима међународног 

значаја (3 (три) рада категорије М21, 2 (два) рада категорије М22 и 3 (три) рада категорије 

М23), 2 рада у водећим часописима националног значаја М51, један рад у часопису 

националног значаја М53 и 11 радова у зборницима међународних научних скупова 

категорије М33. 

Кандидат је учествовао у реализацији четири међународна пројекта ЕРАСМУС+, који се 

финансирају у оквиру програмске активности Изградња капацитета у високом образовању. 

Један од аутора је у три националне студије из области Безбедности саобраћаја.  

Кандидат је одржао приступно предавање на тему „Људски фактор у безбедности 

саобраћаја“ и добио позитивну оцену 10 (десет) од стране Комисије за оцену приступног 

предавања. 

IX МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 
НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно, на ½ странице куцаног текста, навести да ли 

сваки кандидат појединачно испуњава или не испуњава услове за избор у одређено звање 

наставника. 

На основу анализе конкурсног материјала Комисија закључује да др Предраг Станојевић, 

испуњава све услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом Факултета 

техничких наука у Косовској Митровици, Правилником о ближим условима за избор у 

звање наставника Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској 

Митровици у пољу техничко-технолошких наука и Правилником о ближим условима за 

избор у звања наставника и сарадника Факултета техничких наука у Косовској Митровици, 

за избор у звање доцента за ужу научну област Безбедност саобраћаја. Кандидат је испунио 

следеће обавезне и изборне услове: 

 



OBABE3HH ycJIOBH 3a [IPBH H36op y 3BaH,e floi|eHTa:

a.     HMa HOKTopaT H3 yxe HayLIHe o6jiac";

b.     IipeTxoj]He  cTelieHe  CTyj]Hja  3aBpil"o je  ca  rlpocetlHOM  oueHOM  HajMalbe  8  (ocaM),  HMa
BHlile  oA   15   (IieTHaecT)   roAHHa  licKycTBa  y  BHcol{omKojicKoj   HH"TyuHjH   (AKaj]eM14ja
cTpyKOBH14x  cryA14ja   KOcOBCKO   MeTOxl4jcKa,   oAceK  ypomeBali  -  JleliocaBHh)  y  3Balby
capaAH14Ka y HacTa814,  IipeHaBaua H  rlpodyecopa cTpyKOBHHx cryA14ja.

c.     HMa 22  HaytlHa paAa H3 yxe HayLIHe o6jiac" 3a Kojy ce 6Iipa H To:  ocaM  HayqHHx pafloBa
Iiy6J"KOBaHa y  MebyHapoj]HHM  tlacolilicliMa (M21,  M22  Ii  M23),  Tpl4  paHa  rly6J"KOBaHa

y     qacorllicHMa     HauHOHajiH14r     3iiaLlaja     li     11     HayqHHx     PaHOBa     Iiy6T"KOBaHHx     Ha
MebyHapoHH" HayilHI" cKyrloBI"a;

d.     yMecTo   rleHaromKor   MCKycTBa   Ha  yHliBep3IiTeTy   KaHA14AaT   IiMa  o6jaBJI>eHa   11   pafloBa

KaTeroplije M33  mToje j]oBoji,aH ycJioB 3a KaHflHAaTa KojH HeMa lieAarolilKo 14cKycTBo Ha

yHHBep3HTeTy (tlTI.   15.  HpaBHJIHHKa o 6j"xHM  ycjioBHMa 3a H36op y 3Ball>a HacTaBHHKa 14
capaAH14Ka (Iipe"IilheH TeKCT)),

e.     oflpacao  je   lipHcryHHo   HpeHaBali,e   M   Ao6Ho   lio3IiTHBHy   oLieHy   lo   (fleceT)   oA   cTpaHe
KOMHCHje 3a H36op y 3Baibe  HacTaBHHKa,143BOPHHycJ10814:

f.      HcnylbaBa  H36opHe  ejieMeHTe  514  6  Hjl.  5.  IlpaBHjl"I{a  o  6j"xl"  ycjloBI"a 3a  1436op y
3Bali,a HacTaBHHKa 11 capaAHHKa (npeL"mheH TeKCT),

9.     14cliyli,aBa 1436opHH ejleMeHT 2  Llji.  7.  HpaBIijiHHKa o 6j"xHM ycTlo814Ma 3a Ii36op y 3Balba
HacTaBHHKa H capaflHliKa (npe"IilrieH TeKCT).

x IIPEHjloIT 3A H3EOp KAHrmATA y OHPREEHO 3BAELE IIACTAEIIrmA ,
Hpouerbyjyhl4   ;|ocaAallllbH   cTpyHH14,    HayHHo    IicTpa)KHBat]Kli    Ii    lieflaroll]KH   pan   KaHflHAaTa,

KOM14cHja   3a   IipHlipeMy   H3BeiilTaja   3a    ii36op   jeAHor    HacTaBHliKa   3a   yxy   HayHHy   o6TlacT

Be36eflHocT cao6pahaja jeHHorjiacHo lipefl.riaxe j]a ce /|p IIpenpar CTaHojeBHh H3a6epe y 3BaThe

J|0I|EHTA 3a yxy HaytlHy o6jiacT Be36e,]HocT cao6pahaja.

HOTIIHCH HJIAH0BA I(OMIICIIJE :

--      /,24_i,,
®flapKgrieJxoBaHOBH,Ez'oyBHHHO:€:dyce::;;

I,-.               (      -    %,4,i/

qp HaJ]H   op Heml]h, pe/]oBH14 Hpod)ecop,

3                 C2¥EZ:j=?JZ7I y Beorpapy;
frp CBeTjTaHa EatlKajTIIh, qol|eHT,

®aKyjlTeT TexHIIHKIIx HayKa y HOBOM Ca/|y;

KocoBCKa MHTpo814ua,
HOBeM6ap, 2022.  roH14He

HAHOMEHA:
143Bell]Taj  ce  rllime  HaBobeELeM  KpaTK14x  ctHroBopa,  ca  BaJiMAHMM  rloAauliMa,  y  o6J"Ky  o6pacl]a,

6e3  cyBHmHor  TeKCTa.  tljiaH  KOMHCHje  I{ojl4  He  xej"  Ha  IioTrllill]e  143BeiilTaj, jep  ce  He  cjia>Ke  ca
M14LLIJbeli,eM   Behl4He   I]jiaHOBa  KOMliclije,  AyxaH  je  Ha  HaBej|e   o6pa3JioxeThe,  oflHocHo  pa3Jiore
36or I{ojHx He xej" zia rloTnlime li3BelllTaj.


