
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Национално тело за акредитацију 

и обезбеђење квалитета  

у високом образовању 

Број: 612-01-00324/2022-01 

Датум: 15. 03. 2022. године 

Булевар Михајла Пупина 2 

Б е о г р а д 

 

 

 

На основу члана 21а став 3. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 

73/18, 27/18 - др. закон, 67/19, 6/20 - др. закони, 11/21 - аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 - 

др. закон) и Одлуке Управног одбора Националног тела за акредитацију и обезбеђење 

квалитета у високом образовању број: 06-00-00014/4/2022-1 од 9. марта 2022. године, 

Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању објављује  
 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО 

ЖАЛБАМА НАЦИОНАЛНОГ ТЕЛА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

КВАЛИТЕТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 
 

 

Ради утврђивања кандидата и избор чланова Комисије за одлучивање по жалбама 

Националног тела за акредитацију и обезбеђење  квалитета у високом образовању (у даљем 

тексту: Комисија за жалбе), Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у 

високом образовању (у даљем тексту: Национално акредитационо тело) објављује на 

службеној интернет страници Јавни позив за пријављивање кандидата за члана Комисије за 

одлучивање по жалбама Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у 

високом образовању (у даљем тексту: Јавни позив). 

 

Комисија за жалбе има пет чланова из реда признатих научника и наставника 

високошколских и научних установа из Републике Србије, референтних за области 

обезбеђења квалитета и акредитације, од којих је најмање један из области правних наука. 

 

Чланове Комисије за жалбе бира Управни одбор Националног акредитационог тела, на 

основу јавног позива. 

 

 

 

 

  



УСЛОВИ И МЕРИЛА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА 

Приликом избора кандидата за члана Комисије за жалбе води се рачуна о његовом 

стручном и научном односно уметничком доприносу и достигнућу, искуству у пословима 

акредитације и обезбеђивању квалитета у високом образовању, учешћу на пројектима, 

међународном академском и научном искуству и другим елементима исказаним у Обрасцу за 

пријављивање кандидата (Образац бр. 1), који чини саставни део овог јавног позива. 

Члан Комисије за жалбе не може бити лице изабрано, постављено или именовано на 

функцију у државном органу, органу аутономне покрајине или локалне самоуправе, у орган 

политичке странке или на дужност органа пословођења високошколске установе, лице које је 

члан Националног савета за високо образовање, лице које је запослено у Националном 

акредитационом телу, као ни лице које је изабрано за члана Комисије за акредитацију. 

РОК И НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА КАНДИДАТА 

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана расписивања Јавног позива.  

Пријављивање кандидата за члана Комисије за жалбе врши се достављањем попуњеног 

Обрасца бр. 1. 

Сви кандидати за члана Комисије за жалбе у обавези су да поред наведеног доставе и 

уверење о некажњавању, уверење да се против њих не води кривични поступак и потврду да 

нису прекршили кодекс професионалне етике високошколске, односно научне установе. 

Образац бр. 1 за пријављивање кандидата  налази се на службеној интернет страници 

Националног акредитационог тела www.nat.rs. 

Пријава на Јавни позив са потребном документацијом врши се достављањем у 

затвореној коверти на адресу: Национално акредитационо тело - за Јавни позив за 

пријављивање кандидата за члана Комисије за жалбе, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 

Нови Београд, Палата „Србија”, Источно крило, канцеларија 477, и  електронским путем на 

e-mail: konkursi@nat.rs. 

У случају додатних питања контакт особа у Националном акредитационом телу је 

Јанко Балшић (е-mail: konkursi@nat.rs и телефон: 064/822-88-79).  
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