Београд, 15.01.2018.
17 Број: 06-5381/3-17
На основу члана 11. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању
("Службени гласник РС" број 88/2017)
КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ - КОНУС
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНOВЕ
НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

ЗАКОНСКИ ОСНОВ
Сагласно члану 11. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању, Влада
Републике Србије бира шест, од укупно седамнаест чланова Националног савета за
високо образовање, на предлог Конференције универзитета Србије.
Предлог за чланове Националног савета за високо образовање биће
формулисан по основу пријава приспелих на овај ЈАВНИ ПОЗИВ и упућен Влади
Републике Србије у року утврђеном Законом.
УСЛОВИ
У складу са чланом 11. став 1. Закона о високом образовању, Влада ће
члана Националног савета за високо образовање, на предлог Конференције
универзитета Србије, изабрати из реда редовних професора, врхунских стручњака
у звању научног саветника, односно уметника са међународно признатим радовима
или осведоченим доприносом националној култури, водећи рачуна о
заступљености образовно-научних, односно образовно-уметничких поља, као и
заступљености универзитета.
Члан Националног савета не може бити лице изабрано, постављено или
именовано на функцију у државном органу, органу аутономне покрајине или
локалне самоуправе, у органу политичке странке или на дужност органа
пословођења високошколске установе, као ни лице које је члан Комисије за
акредитацију и проверу квалитета и лице које је запослено у Националном телу за
акредитацију и проверу квалитета у високом образовању.

РОКОВИ И НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Рок за пријављивање кандидата јесте 15 дана од дана објављивања јавног
позива. Листа пријављених кандидата биће стављена на увид јавности у року од 10
дана од истека рока за пријављивање кандидата.
Кандидат се пријављује искључиво достављањем података на
прописаном обрасцу, који се може добити у просторијама Конференције
универзитета Србије у Београду, Студентски трг
1, као и на сајту:
www.konus.ac.rs.
Пријава се доставља у затворенoj коверти на адресу: Конференција
универзитета Србије, 11000 Београд, Студентски трг број 1, са назнаком
"Национални савет за високо образовање", непосредно или препорученом
пошиљком. Уз пријаву се обавезно доставља и копија пријаве сачињена у
електронском формату. За све информације позвати стручну службу
Конференције универзитета Србије, на број телефона 011/3207 - 413.
__________

