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ИЗВЕШТАЈ 

О НАСТАВНОМ ОСОБЉУ И СТРУКТУРИ ВИСОКОШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ У 2019/20. ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ 

 

Обавеза давања података темељи се на члану 26 а казнене одредбе за одбијање давања података или давање непотпуних  
и нетачних података на члану 52 Закона о званичној статистици („Службени гласник РС“, број 104/2009).  

Подаци ће бити коришћени искључиво у статистичке сврхе и неће бити објављивани као појединачни.  
Сви подаци имају карактер пословне тајне. 

 
МАТИЧНИ БРОЈ            
           

 

1. НАЗИВ ФАКУЛТЕТА – АКАДЕМИЈЕ ИЛИ ВИСОКЕ ШКОЛЕ           
            
            
           
            
            

2. МЕСТО ШКОЛЕ            
 општина           
            
 Улица и број            
            
 Телефон   имејл:            
            
            

3. УНИВЕРЗИТЕТ            
            

 
4. НАСТАВНО ОСОБЉЕ 
 

 

Укупно Наставници Сарадници 

свега жене свега жене свега жене 

1 2 3 4 5 6 

01 Укупно       

02  Од тога: с пуним радним временом       

03  Доктори наука       

04     Од тога: с пуним радним временом       

05  Магистри, мастери и специјалисти       

06     Од тога: с пуним радним временом       

07  Остали       

08     Од тога: с пуним радним временом       
        

09   Обављају менторски рад са докторантима       

10     Од тога: с пуним радним временом       
 

Напомена: Пре слања обрасца проверите збирове вериткално и хоризонтално.  

Колона 1 (Укупно/свега) = колона 3 (Наставници/свега) + колона 5 (Сарадници/свега). 

Колона 2 (Укупно/жене) = колона 4 (Наставници/жене) + колона 6 (Сарадници/жене), затим ред 01 (Укупно) = ред 03 (Доктори наука) 
+ ред 05 (Магистри и специјалисти) + ред 07 (Остали). Ред 02 (Од тога: с пуним радним временом) = ред 04 + ред 06                                  
+  ред 08. 

 

 



5. СТРУКТУРА ФАКУЛТЕТА, АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ, ВИСОКЕ ШКОЛЕ 
 

Акредитовани студијски 
програм 

(подручје образовања) 
Модул, област Смер 

Степен наставе 
(основне студије, 

мастер, 
специјалистичке, 

докторат) 

Дужина 
трајања 
студија* 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* Под дужином трајања студија подразумева се трајање одређеног студијског програма без обзира на врсту и  степен наставе. 

 
 

 
Напомена: 
 
 
 
 
 

 
 
Датум  ________________ 201__. године 
 
 

Образац попунио: 

 

Секретар: 
    
    

(име и презиме) (име и презиме) 
 
 
Контакт телефон:     /                   
 (обавезно унети и позивни број)            

 
 
 
 

Штампано у Републичком заводу за статистику 
www.stat.gov.rs 

 


