Универзитет одбране у Београду
Војномедицинскa академијa
Медицински факултет

ИЗВЕШТАЈ
Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника

I ПOДАЦИ О КОНКУРСУ И КОМИСИЈИ
1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке

Одлука Наставно-научног већа број 1/11 од 27.06.2013. године
2. Датум и место објављеног конкурса

Магазин „Одбрана“ од 15.07.2013. године
3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан

Један сарадник у настави за ужу научну област фармакологија и токсикологија
4. Чланови Комисије (име и презиме, звање, ужа научна област за коју је изабран, датум избора у звање,
институција у којој је запослен)

1. ВС проф. др Славица Вучинић, редовни професор за ужу научну област фармакологија и
токсикологија Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду
(изабрана 23.05.2013. године) – председник комисије;
2. ВС проф. др Дубравко Бокоњић, редовни професор за ужу научну област фармакологија и
токсикологија Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду
(изабран 17.05.2007. године) – члан комисије;
3. ВС проф. др Јасмина Јовић Стошић, ванредни професор за ужу научну област фармакологија и
токсикологија Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду
(изабрана 27.05.2010. године) – члан комисије.
5. Пријављени кандидати

1. ВС др мед. Гордана Вуковић Ерцеговић
2. Ана Глигић
3. Тања Перић

II-а БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
1. Име (име једног родитеља) и презиме

Гордана (Николе) Вуковић Ерцеговић
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање
3. Датум и место рођења, адреса

25.06.1973.г, Загреб, Р Хрватска
4. Организациона јединица где је кандидат тренутно запослен и професионални статус

Клиника за ургентну и клиничку токсикологију, Војномедицинска академија, Београд, лекар интерниста
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив

1991.г-1999.г, Медицински факултет Универзитета у Београду, просечна оцена 8.28, доктор медицине
6. Година уписа и завршетка специјалистичких студија, универзитет, факултет, просечна оцена (за
здравствене специјализације оцена са завршног испита), научна област, стечени академски назив

2000.-2005.г, Војномедицинска академија, Београд, специјализација из интерне медицине, специјалиста
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II-а БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
интерне медицине
7. Година уписа и завршетка (ако су завршене) докторских или магистарских или специјалистичких
академских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени академски назив

2011.г, докторске студије, Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу, Клиничка фармакологија
8. Наслов магистарске тезе
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
10. Знање светских језика (за сваки језик посебно) – STANAG, или наводи кандидата (чита, пише, говори, са
оценом одлично, врло добро, добро задовољавајуће)

енглески језик- врло добро говори, чита, пише; немачки језик- чита, пише
11. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству
12. Кретање у служби
13. Чланство у стручним и научним асоцијацијама

Члан је Српског лекарског друштва

II-б БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
1. Име (име једног родитеља) и презиме

Ана Глигић
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање
3. Датум и место рођења, адреса

24.01.1988. Београд, Република Србија
4. Организациона јединица где је кандидат тренутно запослен и професионални статус

Незапослена
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив

2006-2012, Универзитет у Београду, Медицински факултет, просечна оцена 9,37, доктор медицине
6. Година уписа и завршетка специјалистичких студија, универзитет, факултет, просечна оцена (за
здравствене специјализације оцена са завршног испита), научна област, стечени академски назив
7. Година уписа и завршетка (ако су завршене) докторских или магистарских или специјалистичких
академских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени академски назив

Школске 2012/2013. године уписала Специјалистичке академске студије Медицинског факултета
Универзитета у Београду, смера ендокринологија. Просечна оцена постигнута у периоду од новембра
2012. до јула ове године износи 9,62. У фази је израде завршног академског специјалистичког рада
8. Наслов магистарске тезе

.
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
10. Знање светских језика (за сваки језик посебно) – STANAG, или наводи кандидата (чита, пише, говори, са
оценом одлично, врло добро, добро задовољавајуће)





Енглески језик (чита – одличан, пише – одличан, говори – одличан) положен је међународно
признат испит Cambridge Advanced English са одличном оценом.
Француски језик ( чита – одличан, пише – одличан, говори – врло добар)
Немачки језик ( чита – одличан, пише – врло добар, говори – врло добар)

11. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству



Августа 2010. године учествовала је у научној размени студената медицине у склопу пројекта под
називом ''Analysis of heart rate variability during the head-up tilt test in patients with vasovagal
syncope'', Department of Internal Medicine and Gerontology, Faculty of Medicine, Jagiellonian
University, Krakov, Poljska под менторством Prof. dr Tomasz Grodzicki, MD, PhD.
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II-б БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА


Августа 2012. године стручно се усавршавала у Department of Paediatrics (Cardiology), Mater Dei
Hospital, Faculty of Medicine and Dentistry, University of Malta, Malta, под менторством Prof. dr
Victor Grech, MD, PhD, FRCPCH, MRCP (UK), DCH, CLJ.

12. Кретање у служби
13. Чланство у стручним и научним асоцијацијама

Лекарска Комора Србије, Краљице Наталије 1-3, Београд, Србија

II-в БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
1. Име (име једног родитеља) и презиме

Тања (Славиша) Перић
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање
3. Датум и место рођења, адреса

11.05.1981. у Нишу; Драгољуба Јовановића Драже 8, Ниш
4. Организациона јединица где је кандидат тренутно запослен и професионални статус

незапослена
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив

Медицински факултет Универзитета у Нишу, година уписа 2000/01., датум завршетка 1.12.2008. са
просечном оценом студирања 9,68. Стечено звање: доктор медицине.
6. Година уписа и завршетка специјалистичких студија, универзитет, факултет, просечна оцена (за
здравствене специјализације оцена са завршног испита), научна област, стечени академски назив
7. Година уписа и завршетка (ако су завршене) докторских или магистарских или специјалистичких
академских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени академски назив
8. Наслов магистарске тезе
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
''Ефекти једињења паладијума на контрактилност, коронарни проток и вијабилност изолованог срца пацова''
- Датум пријаве теме докторске дисертације: 18.10.2011.
- Датум усвајања извештаја о подобности теме докторске дисертације: 18.01.2012. на 32. седници Изборног већа
Медицинског факултета у Крагујевцу (бр. одлуке 01-167/4-13)
- Датум усвајања извештаја о оцени завршне докторске дисертације: 20.2.2013. на 9. седници Научног-наставног
већа Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.
- Јавна одбрана докторске дисертације планирана за септембар 2013. год. на Факултету медицинских наука у
Крагујевцу.
10. Знање светских језика (за сваки језик посебно) – STANAG, или наводи кандидата (чита, пише, говори, са
оценом одлично, врло добро, добро задовољавајуће)

-

енглески ( напредни ниво – Advanced level);
немачки (почетни А1 ниво);

11. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству
12. Кретање у служби
13. Чланство у стручним и научним асоцијацијама
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III-а НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
1. Списак публикованих радова
(за сваку библиографску једицину унети све податке и ознаку коефицијента научне компетентности)

1. Nataša Perković-Vukčević , Gordana Babić, Zoran Šegrt , Gordana Vuković-Ercegović, Snežana
Janković, Ljubomir Aćimović. Severe acute poisoning due to intradermal injections: mesotherapy
hazard. Vojnosanitetski pregled 2012, August, vol 69, No.8: p 707-713. M23 3.0
2. G.Vuković Ercegović, J.Jović Stošić, S.Vučinić, N.Perković Vukčević, O.Potrebić, Akutna trovanja
sertralinom Zbornik radova sa 10.kongresa toksikologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Palić, 22-25.
septembar 2010 M 64 0.2
3. G.Vuković Ercegović, J.Jović Stošić, O.Potrebić, G. Babić, N.Perković Vukčević, Akutna trovanja
fluoksetinom, XIII kongres farmakologa Srbije i III kongres kliničke farmakologije Srbije sa
međunarodnim učešćem, Palić, 5-8. oktobra 2011.g M 64 0.2
4. Babić G, Jović Stošić J, Vučinić S , Jovanović M, Perković Vukčević N, Vuković Ercegović G. Akutna
trovanja gljivama, Zbornik radova sa 10.kongresa toksikologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Palić,
22-25. septembar 2010 M 64 0.2
5. N. Perković-Vukčević, J.Jović Stošić, D.Bokonjić, G.Vuković-Ercegović, G. Babić, O.Potrebić, T.Režić,
D.Đorđević, M. Jovanović. Akutna trovanja benzodiazepinima-korelacija težine trovanja sa
koncentracijom leka u krvi. XIII kongres farmakologa Srbije i III kongres kliničke farmakologije Srbije
sa međunarodnim učešćem Palić, 5-8. oktobra 2011 M 64 0.2
6. Olivera Potrebić, Jasmina Jović Stošić, Slavica Vučinić, Gordana Vuković Ercegović, Nataša Perković
Vukčević, Kontrola vazdušnih puteva i ventilacije kod bolesnika sa akutnim trovanjem, Dani srpske
medicinske dijaspore 2012, Srbija 4-6 oktobar, 2012.g M 64 0.2
7. Vucinic S, Ercegovic G, Djordjevic D, Jovanovic M, Perkovic- Vukčević N, Potrebic O, Zlatkovic M.
What is the clinical significance of oxime and sodium bicarbonate therapy for acute organophosphate
poisoning? In Medical menagement of chemical and biological casualties, Stoian Tonev, Kamen Kanev
and Christophor Dishovsky, 2009 by publishing House IRITA, ISBN 978-954-9993-91-2 M 33 1
8. Babić G, Jović Stošić J, Vučinić S , Jovanović M, Djordjević D, Potrebić O, Režić T, Perković Vukčević
N, Srnić D, Vuković Ercegović G.The main caracteristics of acute poisonings at National Centre for
Poison control during the year of 2009.The Third Congress of Clinical Toxicology, 30 September – 3.
October 2010, Varna Bulgaria M 34 0.5
9. Jović Stošić Jasmina, Đorđević Snežana, Putić Vesna, Vučinić Slavica, Perković Vukčević Nataša,
Vuković Ercegović Gordana, Lipid Emulsion in Treatment of Verapamil and Benzodiazepine To0xicity:
Clinical Effects and Serum concentrations (Meeting Abstract), Clinical Toxicology, (2012), vol. 50 br 4,
str 363-363 M 34 0.5
10. Ljiljana Petrović Rackov, Nada Pejnović, Zoran Mijušković, Gordana Ercegović, Inflammatory response
in rheumatoid arthritis, Jugoslov Med Biohem 23: 375-380, 2004 M 51 2
2. Учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени) назив НИ пројекта са ознаком, период реализације и
име руководиоца НИ пројекта
3. Признања, награде и одликовања за професионални рад:
4. Остало
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III-б НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
1. Списак публикованих радова
(за сваку библиографску једицину унети све податке и ознаку коефицијента научне компетентности)

1. Parezanović V, Đukić M, Daehnert I, Gligić A, Stefanović I, Jovanovć I, Ilisić T, Ilić S, Vulićević I,
Kalanj J. Balon valvuloplastika u lečenju kongenitalne aortne stenoze kod dece i adolescenata. Srpski
arhiv za celokupno lekarstvo. (u štampi)
2. Gligić A, Dzuic I. The use of the Finnish diabetes risk score (FINDRISC) questionnaire in assesing risk
factors for type 2 diabetes. The 22nd ESC, Berlin, Germany. Abstract book, 2011.
3. Gligic A, Gligoric M. The role of baloon valvuloplasty in the treatment of congenital aortic valve
stenosis. The VII International Medical Students’ Congres, Novi Sad, Serbia. Abstract book, 2012, pp.
224.
4. Gligic A, Radonjic N, Petronijevic N. The effect of perinatal application of phencyclidine on the total
sulfhydrile content in the rat’s brain. The IV International Medical Students’ Congress, Novi Sad,
Serbia. Abstract book, 2009, pp. 33.
5. Gligić A, Džunić I. Upotreba upitnika FINDRISC u proceni faktora rizika za tip 2 diabetesa. 52.
Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, Budva, Republika Crna
Gora. Zbornik radova, 2011, pp. 425.
6. Džunić I, Gligić A. Odnos rizika za nastanak dijabetesa i poremećaja lipida kod bolesnika sa arterijskom
hipertenzijom. 52. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa Internacionalnim učešćem, Budva,
Republika Crna Gora. Zbornik radova, 2011, pp. 433.
7. Gligić A, Radonjić, N, Petronijević N. Uticaj perinatalne primene fenciklidina na aktivnost NADPH
dijaforaze u pojedinim strukturama mozga pacova. 51. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije
sa internacionalnim učešćem, Ohrid, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. Zbornik radova, 2010.
8. Gligić A, Radonjić, N, Petronijević N. Uticaj perinatalne primene fenciklidina na ukupni sulfhidrilni
sadržaj u mozgu pacova. 50. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim
učešćem, Donji Milanovac, Republika Srbija. Zbornik radova, 2009.
2. Учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени) назив НИ пројекта са ознаком, период реализације и
име руководиоца НИ пројекта
3. Признања, награде и одликовања за професионални рад:

Награда за најбољи научни рад из области медицинска биохемија под називом ''Утицај перинаталне
примене фенциклидина на укупни сулфхидрилни садржај у мозгу пацова'' на 50. Конгресу студената
биомедицинских наука Србије са интернационалним учешћем, Доњи Милановац, Србија, 2009. године.
4. Остало

III-в НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
1. Списак публикованих радова
(за сваку библиографску једицину унети све податке и ознаку коефицијента научне компетентности)

1. Knezevic MZ, Bivolarevic IC, Peric TS, Jankovic SM. Using facebook to increase spontaneous reporting of
adverse drug reactions. Drug Safety 2011; 34 (4): 351-2. M21
2. Peric T, Jakovljevic VLJ, Zivkovic V, Krkeljic J, Petrovic ZD, Simijonovic D, Novokmet S, Djuric DM,
Jankovic Sm. Toxic effects of palladium compounds on the isolated rat heart. Med Chem 2012; 8: 9-13. M22
3. Peric TS, Jankovic MS. Cardiotoxicity of palladium compaunds. J Med Biochem 2013; 32: 1-6. M23
4. Zivkovic V, Djuric DM, Djordjevic D, Peric T, Vuletic M, Barudzic N, Jakovljevic V. Effects of palladium
compounds on the isolated rat heart: focus on oxidative stress. Winnipeg Heart International Conference,
Winnipeg, Manitoba, October 13-16, 2011. Exp Clin Cardiol Abstract book: 34A. M34
5. Перић ТС, Јанковић СМ. Електролитни поремећаји повезани са рисперидоном код психотичнох
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III-в НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
пацијената. Рационална терапија 2011; 3 (1): 1-5. Часопис са рецензијом, није категорисан.
6. Перић ТС. Оштећења тетива узрокована статинима код терапије хиперлипидемије . Трећи
национални конгрес рационалне терапије у медицини, Крагујевац 26-27 мај, 2011. Рационална терапија,
Књига сажетака: 66. М64
2. Учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени) назив НИ пројекта са ознаком, период реализације и
име руководиоца НИ пројекта

1. ''Фармаколошка анализа ефекта биолошки активних супстанци на изоловане глатке мишиће
гастроинтестиналног и урогениталног тракта.'' Научноистраживачки пројекат Министарства за науку и
технолошки развој евиденциони број: 145005 (циклус 2006.-2010. године). Руководиоц пројекта и
ментор проф. др Слободан Јанковић са Факултета медицинских наука у Крагујевцу. Укључена у
пројекат у својству истраживача-докторанта Министарства за науку и технолошки развој.
2. ''Фармаколошка анализа ефекта биолошки активних супстанци на изоловане глатке мишиће
гастроинтестиналног и урогениталног тракта.'' Научноистраживачки пројекат Министарства просвете,
науке и технолошког развоја евиденциони број: 175007 (циклус 2011.-2014. године). Руководиоц
пројекта и ментор проф. др Слободан Јанковић са Факултета медицинских наука у Крагујевцу.
Укључена у пројекат у својству истраживача-докторанта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, Одсек за нуку.
3. Признања, награде и одликовања за професионални рад:

1. Стипендија Министарства за науку и технолошки развој 2010. године, стипендија за 20 доктораната из
области медицине на нивоу Србије.
2. ''Стипендија за подстицај развоја талентованих ученика и студената'' града Ниша, 2006. године.
4. Остало

IV-а ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
1. Наставни рад
а) Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд
часова

Ангажована је у организовању и извођењу вежби са студентима на предмету Клиничка токсикологија.
б) Педагошко искуство

Радила као професор предмета Интерна медицина у среднјој медицинској школи „Надежда Петровић“,
Земун
2. Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација

3. Извођење наставе на високошколским установама које нису у саставу Универзитета одбране

4. Мишљење кадета - студената о педагошком раду сарадника

5. Остало
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IV-б ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
1. Наставни рад
а) Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд
часова

б) Педагошко искуство

2. Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација

3. Извођење наставе на високошколским установама које нису у саставу Универзитета одбране

Током школске 2007/2008. године била је демонстратор на предмету Хистологија са ембриологијом.
Фонд часова: 4 часа недељно.
4. Мишљење кадета - студената о педагошком раду сарадника

5. Остало

IV-в ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
1. Наставни рад
а) Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд
часова

б) Педагошко искуство

2. Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација

3. Извођење наставе на високошколским установама које нису у саставу Универзитета одбране

Демонстратор на предмету Анатомија на Медицинском гакултету у Нишу школске 2002/03. године
Демонстратор на предмету Биохемија на Медицинском факултету у Нишу школске 2003/04. године
4. Мишљење кадета - студената о педагошком раду сарадника
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IV-в ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
5. Остало

V-а ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1. Учешће у раду органа и тела Медицинског факултета ВМА и Универзитета одбране

2. Допринос активностима на афирмацији Медицинског факултета ВМА и Универзитета одбране

3. Учешће у раду професионалних организација

Члан Удружења токсиколога Србије; Члан Српског лекарског друштва
4. Остало

V-б ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1. Учешће у раду органа и тела Медицинског факултета ВМА и Универзитета одбране

2. Допринос активностима на афирмацији Медицинског факултета ВМА и Универзитета одбране

3. Учешће у раду професионалних организација

4. Остало
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V-в ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1. Учешће у раду органа и тела Медицинског факултета ВМА и Универзитета одбране

2. Допринос активностима на афирмацији Медицинског факултета ВМА и Универзитета одбране

3. Учешће у раду професионалних организација

4. Остало
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VI-а АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
Приликом извођења вежби у оквиру предмета Клиничка токсикологија, изузезно савесна, стручна,
материју презентира на занимљив и јасан начин.

2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Кандидат је на завршној години Докторских студија, модул Молекулска медицина, ужа област Клиничка
и експериментална токсикологија. У оквиру НИ пројекта који се одвијају у Центру за контролу тровања,
сарадник и коаутор у више предходно наведених објављених радова.
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VII МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
У складу са чланом 71. став 5. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 –
аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) са лицима изабраним у звање сарадник у настави се
закључује уговор о раду на период од годину дана. Медицински факултет Војномедицинске академије
Универзитета одбране у Београду припада Министарству одбране и није правно лице, као што су то
већина факултета у земљи. Из тог разлога Медицински факултет ВМА не може да закључује уговор о
раду са лицима из грађанства, а за наставнике и сараднике искључиво бира професионалне припаднике
Војске Србије. Из тог разлога Комисија је одбацила пријаве Ане Глигић и Тање Перић.
Др Гордана Вуковић Ерцеговић је током више од 6 година рада у Клиници за ургентну и клиничку
токсикологију ВМА постала врстан стручњак у области клиничке токсикологије. У школској 2011/2012.
години је у оквиру предмета Фармакологија волонтерски радила као сарадник у настави. Изузетно добро
познаје област коју треба да предаје, као и блиске области које су од значаја за предмет Фармакологија и
токсикологија. Током предавања излаже материју на изузетно занимљив, систематичан и јасан начин и
спремна је на интерактиван однос са студентима. Користи савремен изворе информација и наставне
технологије.
Активно учествује у научном раду чији резултати доприносе настави. Самостално или као коаутор
(саопштени и/или објављени радови) учествовала је у изради 10 библиографских јединица.

На укупно 1/2 странице куцаног текста написати мишљење за сваког пријављеног кандидата посебно, уз експлицитно
навођење да ли сваки кандидат испуњава услове за избор у звање или их не испуњава.
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VIII ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ЗВАЊЕ САРАДНИКА

Комисија позитивно оцењује научноистраживачки, стручни и професионални допринос, пријављене
кандидаткиње ВС др мед. Гордане Вуковић Ерцеговић и предлаже Наставно-научном већу да изабере
имановану у звање сарадника у настави.

Уколико се на конкурс јавило више кандидата, комисија образлаже разлоге због којих даје предност предложеном
кандидату.
Члан комисије који се не слаже са мишљењем већине чланова комисије и не жели да потпише извешатј, дужан је да у
образац извештаја унесе образложење.
НАПОМЕНА: Образац се попуњава навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без непотребног текста.
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