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На основу члана 13.  Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 
99/2014) 

 
КОНФЕРЕНЦИЈА  УНИВЕРЗИТЕТĀ  СРБИЈЕ 

 
о б ј а в љ у ј е   

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
 

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 
НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА 

АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА  
 
 

ЗАКОНСКИ ОСНОВ 
 

Сагласно члану 13. Закона о високом образовању, Национални савет за 
високо образовање ће изабрати укупно петнаест чланова  Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета: по три  из сваког образовно – научног, 
односно образовно-уметничког  поља  из члана 27 Закона, а на  предлог 
Конференције универзитетâ Србије.  

Предлог за члана  Комисије  биће формулисан по основу пријава 
приспелих на овај ЈАВНИ ПОЗИВ и упућен Националном савету за високо 
образовање у року утврђеном Законом о високом образовању. 
 
УСЛОВИ 
 

Кандидат  за  члана   Комисије  за  акредитацију  и  проверу  квалитета, 
сагласно члану 13.  Закона о високом образовању, бира се из реда  истакнутих 
редовних професора, научника, уметника и стручњака у оквиру одговарајућег 
образовно - научног поља  односно образовно-уметничког  поља.   

Члан Комисије за акредитацију и проверу квалитета не може бити лице 
изабрано, постављенo или  именованo на  функцију у  државном органу, органу 
територијалне аутономије или локалне самоуправе, у орган политичке странке 
или невладине организације која се бави  образовањем или  на  дужност органа 
пословођења    високошколске  установе.  
 
 
РОКОВИ И НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА  
 

Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања јавног 
позива.  

Листа пријављених кандидата биће стављена на увид јавности у року од 
8 дана од истека рока за пријављивање кандидата. 

 
 



 
2. 

 
Кандидат се пријављује искључиво достављањем података на 

прописаном обрасцу, који се може наћи на сајту Конференције 
универзитетâ Србије: www.konus.ac.rs. 

Пријава се доставља у затвореном коверту, на адресу: 
Конференција универзитетâ Србије, 11000 Београд, Студентски трг број 1, 
са назнаком "Комисија за акредитацију", непосредно или препорученом 
пошиљком. Уз пријаву се обавезно  доставља и копија сачињена у 
електронској форми. 

Особа за контакт  је Бранка Терзић, Београд, Студентски трг број 1, 
соба бр. 4/приземље, телефон:  011/ 3207- 432. 
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http://www.konus.g.ac./

