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УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ 

Војна академија 

ИЗВЕШТАЈ  

Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника 

- обавезна садржина -
1
 

I   ПOДАЦИ О КОНКУРСУ И КОМИСИЈИ 
(попуњава Комисија) 

 

 

II   БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

(попуњава кандидат) 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Светислав ( Добрислав) Шошкић 

Звање, датум донете одлуке о последњем избору у звање 

Доцент, 30.03.2018. 

Датум и место рођења, адреса 

26.01.1975. Хамбург, адреса Илије Стојадиновића 20 Београд 

Установа где је кандидат тренутно запослен и професионални статус 

Војна академија, професионално војно лице 

Година уписа и завршетка основних/интегрисаних академских студија, универзитет, факултет, назив студијског 

програма, просечна оцена током студија и стечени академски назив (уписан у дипломи) 

1993-1997, Војно поморска академија, смер поморство, звање дипломирани поморски официр, оцена 8,10 

Година уписа и завршетка мастер академских студија, универзитет, факултет, просечна оцена током студија, научна 

област, стечени академски назив (уписан у дипломи) 

 

Година уписа и завршетка магистарских студија, универзитет, факултет, научна област, стечен научни степен (уписан 

у дипломи) 

2004-2010. године, Универзитет Београд, Географски факултет, научна област Географија, са просечном оценом 

студија 10,00 магистрирао са оценом 10,00, звање магистар географије 

Наслов магистарске тезе 

Позиционирање на навигацијским пловидбеним картама; 

Година уписа и завршетка специјалистичких академских студија, универзитет, факултет, просечна оцема током 

студија, научна област, стечени академски назив (уписан у дипломи) 

 

Наслов докторске дисертације одбрањене изван докторских студија, година одбране, универзитет, стечени научни 

степен (уписан у дипломи)  

Картографско моделовање и визуелизација хидронавигацијских података на пловидбеним картама, 2016, 

Универзитет одбране, Доктор наука из области саобраћајно инжењерство – водни саобраћај 

Година уписа и завршетка докторских академских студија, универзитет, факултет, просечна оцена током студија, 

научна област, стечени академски назив (уписан у дипломи) 

 

Наслов докторске тезе  

 

Знање светских језика (за сваки језик посебно) - STANAG, или наводи кандидата (чита, пише, говори, са оценом 

одлично, врло добро, добро задовољавајуће) 

Курс Енглеског језика ниво 2 ВА (чита,пише, говори, оцена 8,00) 

Курс италијанског језика почетни ниво (курс од 3 месеца) 

Курс немачког језика почетни ниво (курс од 3 месеца) 

                                                 
1
 Попунити према "Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја Комисије за избор у звање наставника".  

MODEL%20FOLDERA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1.%20ODLUKA%20O%20POSLEDNJEM%20IZBORU/odluka.pdf
potvrda.pdf
MODEL%20FOLDERA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/2.%20DIPLOME/diploma%20VA.pdf
MODEL%20FOLDERA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/2.%20DIPLOME/diploma%20mr.pdf
MODEL%20FOLDERA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/2.%20DIPLOME/diploma%20mr.pdf
MODEL%20FOLDERA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/2.%20DIPLOME/diploma%20mr.pdf
MODEL%20FOLDERA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/2.%20DIPLOME/diploma%20dr.pdf
MODEL%20FOLDERA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/2.%20DIPLOME/diploma%20dr.pdf
MODEL%20FOLDERA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3.%20STRANI%20JEZIK/uverenje%20engleski%20jezik.pdf
MODEL%20FOLDERA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3.%20STRANI%20JEZIK/uverenje%20italijanski%20jezik.pdf
MODEL%20FOLDERA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3.%20STRANI%20JEZIK/uverenje%20nemacki%20jezik.pdf
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II   БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

(попуњава кандидат) 

Усавршавање у трајању дужем од 30 дана у земљи или иностранству (назив институције, земља, година и трајање 

усавршавања) 

 

Кретање у служби 

1997-1998 Командир III БО на РФ 31 

1997-2002 Командир I БО на шб Јадрану 

2002-2003 Начелник 127 класе смера поморство на Војној академији 

2003-2005 Наставник у Катедри навигације и поморства  

2005- 2006 Руководилац ГН за НиП у Катедри Морнарице 

2006- 2010 Наставник у ГН за НиП у Центру за НиО у ВА 

2010 -         Руководилац ГН за РЈ у Катедри НиО КоВ 

 

 

III   ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 
(попуњава кандидат) 

Обавезни услови 

ИСКУСТВО У ПЕДАГОШКОМ РАДУ 

За сваку школску годину у протеклом изборном периоду: назив студијског програма, предмет, година студија, број 

одржаних часова наставе  

 у школској 2017/2018. године реализовао следећу наставу: 

на студијским програмима ОАС Војне академије: 

˗ предмет Терестричка навигација 1 са кадетима 140 кл. рода РЈ, 15 часова предавања 

˗ предмет Терестричка навигација 2 са кадетима 140 кл. рода РЈ, 45 часова предавања 

˗ предмет Електронска навигација са кадетима 140 кл. рода РЈ, 45 часова предавања 

˗ предмет Астрономска навигација са кадетима 140 кл. рода РЈ, 30 часова предавања и вежби 

˗ предмет Речна навигација са кадетима 140 кл. рода РЈ, 24 часа предавања 

˗ Стручно војно оспособљавање и камп број 5  из предмета Терестричка навигација 1, Електронска навигација и 

Бродска метеорологија, 140 кл. рода РЈ, 178 часова вежби 

 у школској 2018/2019. године реализовао следећу наставу: 

на студијским програмима ОАС Војне академије: 

˗ предмет Терестричка навигација 1 са кадетима 140 кл. рода РЈ, 4 часа предавања 

˗ предмет Терестричка навигација 2 са кадетима 140 кл. рода РЈ, 36 часова предавања 

˗ предмет Електронска навигација са кадетима 140 кл. рода РЈ, 6 часова предавања 

˗ предмет Астрономска навигација са кадетима 140 кл. рода РЈ, 12 часова предавања 

˗ предмет Бродско оружје са кадетима 140 кл. рода РЈ, 36 часова предавања 

˗ предмет Сигурност и безбедност пловидбе са кадетима 140 кл. рода РЈ, 21 час предавања 

˗ ПОН на бродовима РФ и извршење артљеријског гађања (Бродско оружје и Тактика РЈ 2) са кадетима 140 кл. 

рода РЈ, 40 часова вежби 

˗ предмет Терестричка навигација 1 са кадетима 141 кл. рода РЈ, 60 часова предавања и вежби 

˗ предмет Терестричка навигација 2 са кадетима 141 кл. рода РЈ, 45 часова предавања 

˗ предмет Електронска навигација са кадетима 141 кл. рода РЈ, 74 часова предавања 

˗ предмет Астрономска навигација са кадетима 141 кл. рода РЈ, 30 часова предавања 

˗ предмет Речна навигација са кадетима 141 кл. рода РЈ, 18 часова предавања 

˗ Стручно војно оспособљавање из предмета Терестричка навигација 1,Управљање бродом 1, 141 кл. рода РЈ, 20 

часова вежби 

˗ ПОН на бродовима РФ (Речна навигација, Астрономска навигација,Електронска навигација, Терестричка 

навигација 2, Управљање бродом 1 и 2) са кадетима 141 кл. рода РЈ, 152 часа вежби 

 у школској 2019/2020. године реализовао следећу наставу: 

на студијским програмима ОАС Војне академије: 

˗ предмет Терестричка навигација 2 са кадетима 141 кл. рода РЈ, 11 часова предавања 

˗ предмет Бродско оружје са кадетима 141 кл. рода РЈ, 38 часова предавања 

˗ предмет Управљање бродом 2  са кадетима 141 кл. рода РЈ, 61 час предавања и вежби 

MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/2.%20ISKUSTVO%20U%20PEDAGOŠKOM%20RADU-DA%20JE%20IZVODIO%20NASTAVU/potvrda%20o%20realizovanoj%20nastavi.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/2.%20ISKUSTVO%20U%20PEDAGOŠKOM%20RADU-DA%20JE%20IZVODIO%20NASTAVU/potvrda%20o%20realizovanoj%20nastavi.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/2.%20ISKUSTVO%20U%20PEDAGOŠKOM%20RADU-DA%20JE%20IZVODIO%20NASTAVU/potvrda%20o%20realizovanoj%20nastavi.pdf
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˗ предмет Сигурност и безбедност пловидбе са кадетима 141 кл. рода РЈ, 42 часа предавања и вежби 

˗ ПОН на бродовима РФ и извршење артљеријског гађања (Бродско оружје, Сигурност и безбедност пловидбе и 

Тактика РЈ 2) са кадетима 141 кл. рода РЈ, 96 часова вежби 

 у школској 2021/2022. године реализовао следећу наставу: 

на студијским програмима ОАС Војне академије: 

˗ предмет Наоружање са наставом гађања 1 (2. део) са кадетима 146.кл КоВ НГ 1 и НГ 3, 8 часова предавања 

ОЦЕНА ПЕДАГОШКОГ РАДА 

Оцена педагошког рада у наставном звању (анкете кадета/студената) у целокупном протеклом изборном периоду 

(просечне оцене кадета/студената за сваку школску годину по предметима из студијских програма) 

У школској 2017/18 години 

- 4,87 за предмет Астрономска навигација, Студијски програм Менаџмент у одбрани, 140.класа 

- 4,76 за предмет Речна навигација, Студијски програм Менаџмент у одбрани, 140.класа 

- 4,87 за предмет Терестричка навигација 2, Студијски програм Менаџмент у одбрани, 140.класа 

- 4,90 за предмет Електронска навигација, Студијски програм Менаџмент у одбрани, 140.класа 

- 4,86 за предмет Терестричка навигација 1, Студијски програм Менаџмент у одбрани, 140.класа 

У школској 2018/19 години 

- 5,00 за предмет Астрономска навигација, Студијски програм Менаџмент у одбрани, 141.класа 

- 5,00 за предмет Речна навигација, Студијски програм Менаџмент у одбрани, 141.класа 

- 5,00 за предмет Терестричка навигација 2, Студијски програм Менаџмент у одбрани, 141.класа 

- 5,00 за предмет Електронска навигација, Студијски програм Менаџмент у одбрани, 141.класа 

- 5,00 за предмет Терестричка навигација 1, Студијски програм Менаџмент у одбрани, 141.класа 

- 5,00 за предмет Управљање бродом 1, Студијски програм Менаџмент у одбрани, 141.класа 

- 4,59 за предмет Управљање бродом 2, Студијски програм Менаџмент у одбрани, 141.класа 

- 4,59 за предмет Бродско оружје, Студијски програм Менаџмент у одбрани, 140.класа 

- 4,64 за предмет Сигурност и безбедност пловидбе, Студијски програм Менаџмент у одбрани, 140.класа 

У школској 2019/20 години 

- 4,81 за предмет Бродско оружје, Студијски програм Менаџмент у одбрани, 141.класа 

- 4,90 за предмет Сигурност и безбедност пловидбе, Студијски програм Менаџмент у одбрани, 141.класа 

У школској 2020/21 години није вршено кадетско вредновање педагошког рада именованог. 

У школској 2021/22 години у току је кадетско вредновање педагошког рада наставника и сарадника, односно у току 

је обрада резулата анкете. 

Потврда о оцени педагошког рада 

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ У ЧАСОПИСИМА 

M21a, М21, М22, М23 - аутори, наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број), странице од-до, DOI број 

(уколико га има), ISSN број, импакт фактор (уколико га има) и ознака М категорије часописа 

1. Никола Стаменковић, Саша Бакрач, Миодраг Костић,Светислав Шошкић, Зоран Срдић „The Concept of 

creating and Designing of Overview Digital Hydrological Atlas Maps within GIS Project“ ISSN 1330-3651, 

Технички вјесник 25, 4 (08/2018), DOI 10.17559/ТV, 1249-1258, IF (2018) 0,644; М23 

2. Александар Ваљаревић, Драган Радовановић, Светислав Шошкић, Никола Бачевић, Никола Милентијевић, 

Јелена Голијан, Марко Ивановић.“GIS and geographical analysis of the main harbors in the world“  journal Open 

Geosciences 13 (1) 639-650, мај 2021. DOI 10.1515/geo-2020-0223, ISSN 2391-5447, IF (2021) 1,467;  M 23 

Изборни услови 

1. Стручно-професионални допринос (од последњег избора) 

1. Аутор/коаутор елабората или студије из матичне стручне области (аутори, назив елабората или студије, година 

завршетка) 

 

2. Аутор/коаутор доктринарног докумената из стручне области (аутори, назив доктринарног документа, година 

завршетка) 

 

3. Аутор/ коаутор патента или техничког унапређења из стручне области (назив патента/техничког унапређења и број 

акта надлежног органа за послове интелектуалне својине, година)  

 

4. Аутор/коаутор уметничког пројекта или сарадник на уметничком пројекту (назив уметничког пројекта, аутори, 

година) 

 

5. Аутор/коаутор научне монографије (уколико није обавезан услов) 

 

6. Аутор/коаутор поглавља у научној монографији (уколико није обавезан услов) 

MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/2.%20ISKUSTVO%20U%20PEDAGOŠKOM%20RADU-DA%20JE%20IZVODIO%20NASTAVU/potvrda%20o%20realizovanoj%20nastavi.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/3.%20OCENA%20PEDAGOŠKOG%20RADA/ocena%20pedagoskog%20rada.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/3.%20OCENA%20PEDAGOŠKOG%20RADA/ocena%20pedagoskog%20rada.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/3.%20OCENA%20PEDAGOŠKOG%20RADA/ocena%20pedagoskog%20rada.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/M20/TehVjesnik.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/M20/TehVjesnik.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/M20/TehVjesnik.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/M20/Open%20GeoScience.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/M20/Open%20GeoScience.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/M20/Open%20GeoScience.pdf
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7. Аутор/коаутор у научним/стручним радовима у тематским зборницима (уколико није обавезан услов) 

 

8. Аутор/коаутор у научним/стручним радовима категоризације М52-М54  

Бајрами Шериф, Светислав Шошкић, „The Preparation of a Non-combat operation as a Key Element of the Success of the 

Engagemеnt of the River Flotila in the Operation of assisting civil authorities during floods“, Војно дело 1/2022 јануар-

март. DOI број: 10.5937/vojdelo2201046B (M52) 
9. Рецензија уџбеника и монографија. 

„Збирка задатка из Теорије брода“ аутора пк ван.проф др Драгана Трифковића и пп доц др Предрага, 2022. године 

10. Учешће у активностима тела – тимова – савета и других организација Министарства одбране и Војске Србије 

(назив тела, број документа о именовању, година) 

Учешће у Савету рода РЈ – 2018 до 2022. године. 

11. Учешће у раду одбора, законодавних тела и слично, у складу са научном и професионалном експертизом 

факултета и универзитета (назив одбора, законодавног тела и слично, година) 

 

12. Чланство у уредничком одбору часописа или уређивање зборника или монографија (назив часописа, година од-

до, или назив зборника или монографије, година) 

 

13. Реценезирање радова за часописе, рецензирање пријава или завршених научноистраживачких пројеката на 

Универзитету (назив часописа, година од када је кандидат рецензент или назив научноистраживачког пројекта, 

година) 

 

14. Рукововођење или учешће у стручним пројектима (назив стручног пројекта, институција, година) 

 

15. Учешће у научноистраживачком пројекту (вреднује се само за избор у звање доцента) (назив и шифра 

научноистраживачког пројекта, година почетка и завршетка, руководилац/члан истраживачког тима) 

1. „Функционална и оперативна употреба бродског симулатора у вођењу брода и бродским тактичким радњама“ 

ВА-ТТ/4/19-21, период 2019-2022, руководилац истраживачког тима. 

2. „Развој концепта употребе речних јединица у савременим операцијама“, ВА-ДХ/1/20-22, период 2020-2022, 

руководилац истраживачког тима 

16. Менторство кадетима током интегрисаних академских студија медицине (име и презиме кадета, школска година 

у којој је кандидат одређен за ментора) 

 

17. Учешће у комисијама за одбрану завршних радова на основним академским студијама (вреднује се за избор у 

звање доцента и ванредног професора)  - име и презиме кадета/студента, наслов рада, година одбране. 

Председник комисије: Урош Костић - Тема: „Хидрометеоролошки услови пловидбе у зимском периоду и њихов 

утицај на пловидбу водним путевима”, одбрана 24.08.2020. године 

Председник комисије:Никола Старчевић - Тема: „Тенденције развоја минског и противминског оружја”, одбрана 

24.08.2020. године  

Председник комисије:Срђан Стефановић - Тема: „Маневарске карактеристике брода са могућношћу приказа у 

симулираним условима употребом бродског симулатора”, одбрана 24.08.2020. године  

Председник комисије:Александар Стојановић - Тема: „Трагање и спасавање на рекама бродовима РФ: 

верификовање у симулураним условима на бродском симулатору”, одбрана 25.08.2020. године  

Председник комисије:Лука Андрић - Тема: „Сигурност пловидбе на унутрашњим пловним путевима, сигурносна 

опрема на бродовима Речне флотиле и бродовима унутрашње пловидбе”, одбрана 28.08.2019. године 

Председник комисије:Никола Станковић - Тема: „Утицај хидрометеоролошких фактора на планирање пловидбе и 

вођење навигације”, одбрана 29.08.2019. године  

Председник комисије:Томислав Томић - Тема: „Системи и средства за борбену отпорност брода на бродовима речне 

флотиле”, одбрана 29.08.2019. године  

Председник комисије:Александар Трандафиловић Тема: „Танкери за превоз опасног терета на унутрашњим 

пловним путевима Европе”- одбрана 29.08.2019. године 

18. Награде и признања за наставни, научни, односно стручни рад (назив награде, година доделе) 

 

19. Учешће у комисијама за избор у звање наставника вештина (име и презиме кандидата за избор у звање 

наставника вештина, година избора) 

1. Председник комисије за избор у звање наставника практичне наставе, пф Вања Проданић, 2020.године 

20. Учешће у комисијама за признавање стране исправе са каријерних облика усавршавања (име и презиме лица које 

је поднело захтев за признавање исправе, број документа о предлогу комисије за признавање исправе) 
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21. Учешће у извођењу наставе која не носи ЕСПБ, као што су каријерни облици усавршавања, школе резервних 

официра, специјалистички курсеви, континуирана медицинска едукација и друго (назив наставе која не носи ЕСПБ, 

број одржаних часова, година) 

 у школској 2018/2019. године реализовао следећу наставу: 

на школовању полазника на курсевима за поморце: 

- Предмет Навигација за полазнике на курсу водитеља јахте, 68 часова предавања и вежби 

- АТЗБ обука за мировне операције припадника ВС, 10 часова предавања 

 у школској 2019/2020. године реализовао следећу наставу: 

на школовању полазника на курсевима за поморце: 

- Предмет Навигација за полазнике на курсу водитеља јахте, 28 часова предавања и вежби 

 у школској 2019/2020. године реализовао следећу наставу: 

на школовању полазника КШУ: 

- Предмет Савремени оружни системи за слушаоце КШУ, 1 час предавања 

 у школској 2020/2021. године реализовао следећу наставу: 

на школовању слушалаца за резервне официре: 

- Предмет ПННГ за слушаоце за резервне официре рода пешадије, 8 часова предавања 

 у школској 2020/2021. године реализовао следећу наставу: 

на школовању полазника КШУ: 

- Предмет Савремени оружни системи за слушаоце КШУ, 2 часова предавања 

 у школској 2020/2021. године реализовао следећу наставу: 

на школовању полазника ОКШК: 

˗  предмет  Пловидба унутрашњим пловним путевима, за полазнике ОКШК рода РЈ, 30 часова предавања 

 у школској 2020/2021. године реализовао следећу наставу: 

на школовању полазника на курсевима за поморце: 

- Предмет Навигација за полазнике на курсу водитеља јахте, 166 часова предавања и вежби 

- Предмет Енглески и поморска комуникација за полазнике на курсу водитеља јахте, 4 часа предавања  

- АТЗБ обука за мировне операције припадника ВС, 8 часова предавања 

 у школској 2021/2022. године реализовао следећу наставу: 

на школовању слушалаца за резервне официре: 

- Предмет ПННГ за слушаоце за резервне официре рода пешадије, 34 часа предавања 

 у школској 2021/2022. године реализовао следећу наставу: 

на школовању полазника КШУ: 

- Предмет Савремени оружни системи за слушаоце КШУ, 2 часова предавања 

 у школској 2021/2022. године реализовао следећу наставу: 

на школовању полазника ОКШК: 

˗  предмет  Пловидба унутрашњим пловним путевима, за полазнике ОКШК рода РЈ, 59 часова предавања и вежби 

˗ предмет  Сигурност и безбедност пловидбе, за полазнике ОКШК рода РЈ, 13 часова предавања и вежби 

 у школској 2021/2022. године реализовао следећу наставу: 

на школовању полазника на курсевима за поморце: 

- Предмет Навигација за полазнике на курсу водитеља јахте, 97 часова предавања и вежби 

- Предмет Енглески и поморска комуникација за полазнике на курсу водитеља јахте, 13 часова предавања  

- АТЗБ обука за мировне операције припадника ВС, 23 часа предавања 

22. Ментор у изради завршних радова кадета/студената на основним и интегрисаним студијама (осим за избор у 

звање ванредног професора у пољу техничко-технолошких наука) – име и презиме кадета, назив рада, година 

одбране 

Јелена Сарић - Тема: „Моделовање хидронавигацијских података кроз електронске карте и 

информациони систем (inland ecdis)”.одбрана 25.08.2020. године 

Филип Радонић - Тема: „Опис и употребa multibeam сонара и 3d моделовање речног корита на 

бродовима речне флотиле”.одбрана 26.08.2020. године 

Никола Славковић - Тема: „Бродска радиокомуникација са аспекта употребе ,,the global maritime distress 

and safety system“(гмдсс) на пловним путевима”.одбрана 26.08.2020. године 

Душан Стошић - Тема: „Активна и пасивна хидролокација у односу на подводни шум и карактеристике 

шума у речном окружењу”.одбрана 26.08.2020. године 

Јелена Пауновић - Тема: „Интегрисани системи навигације са аспекта сигурности пловидбе”. 

одбрана 28.08.2019. године 

Ивана Петровић - Тема: „Аутоматско радарско плотовање у циљу правилног извођења различитих 

маневара на води бродовима Речне флотиле”. 

одбрана 28.08.2019. године 
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MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/22/potvrda%20o%20mentorstvu.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/22/potvrda%20o%20mentorstvu.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/22/potvrda%20o%20mentorstvu.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/22/potvrda%20o%20mentorstvu.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/22/potvrda%20o%20mentorstvu.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/22/potvrda%20o%20mentorstvu.pdf
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Стефан Рашовић - Тема: „Савремени приступ у примени навигацијских радара у свету и на бродовима 

Речне флотиле”.одбрана 28.08.2019. године 

Никола Стевановић - Тема: „Савремени приступ глобалног позиционирања кроз глобалне навигационе 

сателитске системе”.одбрана 29.08.2019. године 

23. Члан комисије за одбрану завршних радова кадета/студената на интегрисаним академским студијама медицине 

(осим за избор редовног професора) – име и презиме кандидата, назив рада, година одбране 

 

24. Ментор у изради завршних радова кадета/студената на интегрисаним академским студијама медицине (име и 

презиме кандидата, назив рада, година одбране) 

 

25. Ментор у изради завршних радова полазника КШУ, ГШУ и ВСБО (вреднује се за избор наставника у пољу 

друштвено-хуманистичких наука) – име и презиме кандидата, назив рада, година одбране 

1. Бобан Несторовић, Унапређење оперативних способности РЈ кроз процес пренаоружавања бродова, 

2019.године 

26. Члан комисије за одбрану завршних радова полазника КШУ, ГШУ и ВСБО (вреднује се за избор наставника у 

пољу друштвено-хуманистичких наука) – име и презиме кандидата, назив рада, година одбране 

1. Горан Радић, Моделовање речних јединица за учешће у мултинационалним операцијама, 2020.године, 

2. Јеврем Радовановић, Потребне способности јединица за учешће у поморским операцијама Европске уније, 

2020. године 

3. Зоран Шебез, Употреба речног одреда у пружању помоћи цивилним властима током поплава, 2022.године 

4. Душан Ристић, Употреба борбених група речних јединица у подршци снага Копнене војске у нападној 

операцији са насилним преласком реке, 2019. године 

5. Милан Савић, Компаративна анализа концепта ангажовања РФ ВС и РФ страних армија у мултинационалним 

операцијама, 2021. године 

6. Александар Ђорђевић, Бродска противминска дејства на унутрашњим водама, 2021. године 

7. Оливер Марковић, Ангажовање речног одреда у пружању подршке снагама Копнене војске у одбрамбеним 

операцијама на и у захвату унутрашњих вода, 2021.године 

27. Учешће у наставним активностима у оквиру здравствених специјализација (осим учешћа у комисијама за 

полагање испита из здравствене специјализације и уже специјализације за избор у звање редовног професора у пољу 

медицинских наука):  

- назив предмета у оквиру специјализације, број одржаних часова наставе по годинама; 

- име и презиме специјализанта, ментор, година положеног испита;  

- име и презиме лица на ужој специјализацији, година положеног испита;  

- име и презиме лица на специјализацији/ужој специјализацији, члан комисије за полагање испита, година положеног 

испита;  

- аутори, наслов, издавач, година издања 
 

28. Аутор/коаутор у стручним/научним радовима из категорије М24, М51-М53 (вреднује се за избор наставника у 

пољу медицинских наука)  - аутори, наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број), странице од-до, DOI број 

(уколико га има), ISSN број, М категорија часописа  

 

2. Допринос академској и широј заједници (од последњег избора) 

1. Чланство у националној професионалној (струковној) организацији (назив организације, година) 

 

2. Чланство у међународној професионалној (струковној) организацији (назив организације, година) 

 

3. Чланство у националној или међународној научној организацији (назив организације, година) 

 

4. Чланство у националној или међународној културној институцији или институцији од јавног значаја (назив 

институције, година) 

 

5. Председник, секретар или члан председништва професионалних (струковних) организација (националних или 

међународних) - назив организације, председник, секретар или члан председништва, година 

 

6. Учешће у организацији ваннаставних академских активности кадета/студената (активност, година) 

 

7. Чланство у органима факултета (орган високошколске јединцие, чланство, године од - до) 

 

MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/22/potvrda%20o%20mentorstvu.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/22/potvrda%20o%20mentorstvu.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/22/potvrda%20o%20mentorstvu.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/22/potvrda%20o%20mentorstvu.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/25/KSU%20Boban%20Nestorovic.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/25/KSU%20Boban%20Nestorovic.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/26/01%20Radic%20Goran.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/26/01%20Radic%20Goran.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/26/01%20Radic%20Goran.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/26/42-151%20Odbrana%20zavrsnih%20radova_KSU.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/26/KSU%20Dusan%20Ristic.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/26/KSU%20Dusan%20Ristic.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/26/KSU%20Milan%20Savic.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/26/KSU%20Milan%20Savic.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/26/KSU%20Aleksandar%20Djordjevic.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/26/KSU%20Oliver%20Markovic.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/26/KSU%20Oliver%20Markovic.pdf
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8. Чланство у органима Универзитета (орган Универзитета, године од - до) 

 

9. Члан комисије за избор у звање наставника или сарадника на Универзитету (име и презиме кандидата за избор 

наставника, наставно звање у које је биран, година) или (име и презиме кандидата за избор у звање сарадника, 

сарадничко звање у које је биран, година) 

1. Председник комисије за избор у звање асистента, кф Милана Кресојевића, 2020. године 

2. Председник комисије за избор у звање асистента кк Бајрами Шерифа, 2020. године 

10. Члан комисије за признавање стране академске исправе - дипломе (име и презиме лица које је поднело захтев за 

признавање дипломе, број документа о предлогу комисије за признавање исправе) 

 

11. Учешће у акредитацији студијског програма на основу акта надлежног лица (назив студијског програма, година 

акредитације) 

Студијски програм основних академских студија Менаџмент у одбрани, 2019. година, 

12. Објављена књига, уџбеник, монографија или студија из других области у оквиру одговарајућег образовно-

научног поља: 

- аутори, наслов књиге (монографске студије), издавач, година ISBN број, област 

- аутори, наслов уџбеника, издавач, година, ISBN број, област 

- аутори, наслов монографије, издавач, година, ISBN број, област 

 

13. Оснивање струковних организација и задужбина (назив струковне организације или задужбине, година оснивања) 

 

14. Објављена најмање два рада у националном часопису који третира област одбране (вреднује се за избор у звање 

ванредног и редовног професора у пољу техничко-технолошких наука) - аутори, наслов рада, часопис, година 

издавања, волумен (број), странице од-до, ISSN број 

 

3. Сарадња са другим високошколским, односно научноистраживачким институцијама у земљи и 

иностранству (од последњег избора) 

1. Учешће у заједничком студијском програму (израда студијског програма, извођење наставе) - назив акредитованог 

заједничког студијског програма и назив високошколске установе са којом се реализује заједнички студијски 

програм; година израде акредитације или предмет(и) са бројем часова одржане наставе по школским годинама 

 

2. Извођење наставе на студијском програму на енглеском језику (назив акредитованог студијског програма, предмет 

којег кандидат предаје на енглеском језику и број часова одржане наставе по школским годинама) 

 

3. Учешће у научноистраживачком пројекту које финансира министартво Р. Србије надлежно за науку (осим за избор 

у звање ванредног професора, ако је учешћем у овој активности испуњен обавезан услов) - назив и шифра 

научноистраживачког пројекта, период трајања пројекта (године од - до) 

 

4. Реализација наставе на међународном студијском програму (назив студијског програма, високошколска установа, 

град, држава, назив предмета и број часова одржане наставе по школским годинама) 

 

5. Рецензирање пројеката (по захтевима других институција) - назив пројекта, назив институције, година 

„Унапређење квалитета образовања кроз увођење завршеног испита на крају средњег образовања ИПА 2015“, 

Министарство просвете,науке и технолошког развоја уз подршку ЕУ, период 2020-2021 године. 

6. Учешће на научним и стручним скуповима у земљи (осим за избор у звање редовног професора; не односи се на 

поље медицинских наука): 

- саопштења (М63, М64) - аутори, наслов рада, назив научног или стручног скупа, место и датум одржавања, зборник 

радова/сажетака, страница од – до, година издавања 

- постер презентација - аутори, наслов рада, назив научног или стручног скупа, место и датум одржавања 

1. Бајрами Шериф, Николина Поповић Паунић, Светислав Шошкић „Application of ECDIS in a river navigation on 

the ships of the river flotilla“ VIII Intеrnational scientific professional conference security and crisis management 

theory and practise (SeCMan) страна 278 -285, 2022 – Београд,  

2. Ненад Комазац, Светислав Шошкић, „The subject of military sciences in the spectrum of modern crises“ VIII 

Intеrnational scientific professional conference security and crisis management theory and practise (SeCMan) страна 

346 -354, 2022 – Београд,  

3. Светислав Шошкић, Милан Кресојевић, „Integrated control systems on the ships bridge", VIII Intеrnational 

scientific professional conference security and crisis management theory and practise (SeCMan), страна 445 -454, 

2022 – Београд,  

MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.2.%20DOPRINOS%20AKADEMSKOJ%20I%20SIROJ%20ZAJEDNICI/9/Izvestaj%20komisije%20kk%20Milan%20Kresojevic%2040-289.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.2.%20DOPRINOS%20AKADEMSKOJ%20I%20SIROJ%20ZAJEDNICI/9/Izvestaj%20komisije%20kk%20Serif%20Bajrami.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.2.%20DOPRINOS%20AKADEMSKOJ%20I%20SIROJ%20ZAJEDNICI/11/Akreditacija%20SP%20MuO.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/5/saglasnost.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/5/saglasnost.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SECMEN%20PROCEEDINGS%202022.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SECMEN%20PROCEEDINGS%202022.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SECMEN%20PROCEEDINGS%202022.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SECMEN%20PROCEEDINGS%202022.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SECMEN%20PROCEEDINGS%202022.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SECMEN%20PROCEEDINGS%202022.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SECMEN%20PROCEEDINGS%202022.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SECMEN%20PROCEEDINGS%202022.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SECMEN%20PROCEEDINGS%202022.pdf
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4. Светислав Шошкић, Урош Костић, Душан Стошић, „Развој и значај веслања као спортске дисциплине на 

ВА“, међународна научна конференција „Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, 

омладине и одраслих“, страна 192 до 213, 11-12.12.2019. године Београд 

5. Милена Миленковић, Александар Петровић, Светислав Шошкић, „Safety for selection of disinfectants for 

physical surfaces to prevent the spread of COVID - 19“, VII Intеrnational scientific professional conference security 

and crisis management theory and practise (SeCMan) 2021 – Београд, страна 229 -237 

7. Учешће на научним и стручним скуповима у иностранству (осим за избор у звање редовног професора и не односи 

се на поље медицинских наука): 

- саопштења (М33, М34) - аутори, наслов рада, назив научног или стручног скупа, место и датум одржавања, зборник 

радова/сажетака, страница од – до, година издавања 

- постер презентација - аутори, наслов рада, назив научног или стручног скупа, место и датум одржавања 

Светислав Шошкић, Ненад Комазец, Александар Милић, „Improvement of the risk management process in the function 

of sustainability of water transport planning“,19
th
 International Scientific and Technical Conference on Marine Traffic 

Enginering MTE 2022, Book of abstracts страна 33, Kolobrzeg 2022, Пољска 

8. Предавање по позиву на другом универзитету у земљи или иностранству (назив предавања, универзитет, година) 

 

9. Учешће у међународним пројектима у области високог образовања - назив пројекта, период реализације (година од 

- до) 

 

10. Учешће у међународним научноистраживачким пројектима - назив пројекта, назив институције, носиова 

пројекта, град и држава, период реализације (година од - до) 

 

11. Члан комисије за избор наставника и сарадника на другим универзитетима - назив универзитета и факултета, име 

и презиме кандидата, звање у које је биран, година 

 

12. Члан комисије за одбрану докторске дисертације или других завршних радова на другом универзитету (осим за 

избор у звање редовног професора) - име и презиме кандидата, ужа научна област, наслов рада, високошколска 

установа, година одбране 

 

13. Члан комисије за полагање здравственог специјалистичког или субспецијалистичког испита на другом 

универзитету - име и презиме кандидата, грана специјализације или назив субспецијализације, универзитет, 

факултет, година 

 

14. Извођење наставе у статусу гостујућег професора на универзитету у земљи и иностранству - назив универзитета 

на којем је кандидат изабран у гостујућег професора, број одржаних предавања, година 

 

15. Члан органа или тела друге високошколске односно научноистраживачке институције у земљи или иностранству 

- назив високошколске или научноистраживачке институције, назив органа или тела, године мандата од-до 

 

16. Аутор/коаутор одобреног уџбеника из уже научне области за коју се бира, за потребе студијског програма у 

другој високошколској установи (аутори, наслов уџбеника, издавач, година издавања, назив студијског програма и 

уже научне области којој је уџбеник намењен, назив високошколске установе) 

 

17. Учешће у организационим и програмским одборима међународних и домаћих научних и стручних скупова (назив 

скупа, члан организационог и/или програмског одбора, место и време одржавања скупа) 

Међународна научна конференција „Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и 

одраслих“, члан научног одбора, 11-12.12.2019. године Београд 

18. Учешће у реализацији наставних активности у сарадњи са високошколским установама у иностранству 

(међународне вежбе, конференције, семинари, обука и друге активности које доприносе угледу Универзитета 

одбране и система одбране) - назив активности, назив високошколске установе, град, држава, место и време 

одржавања 

 

19. Заједнички радови из категорија М33, М34, М63 или М64 са ауторима из других високошколских установа и/или 

научноистраживачких организација (осим за избор у звање редовног професора) - аутори, наслов рада, назив научног 

скупа, место и датум одржавања, зборник радова/сажетака, страница од – до, година издавања 

 

 

 

MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/proceedings_2019.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/proceedings_2019.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/proceedings_2019.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SECMEN%202021.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SECMEN%202021.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SECMEN%202021.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/7/Book%20of%20Abstracts%20MTE%202022.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/7/Book%20of%20Abstracts%20MTE%202022.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/7/Book%20of%20Abstracts%20MTE%202022.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/17/proceedings_2019.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/17/proceedings_2019.pdf
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IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 
(попуњава Комисија, највише 1/2 странице куцаног текста) 

V   МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР 
(попуњава Комисија за сваког кандидата појединачно) 

VI   ПРЕГЛЕД ИСПУЊЕНИХ УСЛОВА 
(попуњава Комисија) 

VII   ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 
(попуњава Комисија) 

 

 

 

 


