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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

Број: 

Дана:  

Н О В И  С А Д 
 

На основу члана 16. став 3. Споразума о сарадњи између Скупштине АП Војводине, 

Покрајинске Владе и Универзитета у Новом Саду у вези са реализацијом Универзитетског 

програма професионалне праксе студената у 2016. години и Упутства о начину сeлекције 

кандидата Универзитета у Новом Саду, Селекциона комисија дана 07. јула 2016. године, 

доноси  

 

ОДЛУКУ 
О КОНАЧНОМ ИЗБОРУ КАНДИДАТА ЗА УЧЕШЋЕ У ДРУГОМ ПОЗИВУ 

ПРОГРАМА УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРАКСЕ СТУДЕНАТА 

 

1. Одабрани кандидати за учешће у другом позиву програма универзитетске 

професионалне праксе студената у Скупштини, Покрајинској влади, покрајинским 

органима управе и фондовима, дирекцијама и заводима чији је оснивач Аутономна 

Покрајина Војводина,  су: 

 

НАЗИВ ОРГАНА ФАКУЛТЕТ КАНДИДАТ 

Покрајински секретаријат за 

урбанизам, градитељство и 

заштиту животне средине 

Пољопривредни факултет, 

пејзажна архитектура 

Ерна Сабо 

Покрајински завод за 

социјалну заштиту 

Филозофски факултет, 

енглески језик и књижевност 

Љубица Мандић 

Скупштина АП Војводине Филозофски факултет, 

филозофија 

Тања Савовић 

 

2. На основу ове одлуке закључиће се уговори између одабраних кандидата и покрајинских 

органа управе и фондова, дирекција и завода чији је оснивач Аутономна Покрајина 

Војводина, о учешћу одабраних кандидата у Програму. 

 

3. Професионална пракса за одабране кандидате почиње 18. јула 2016. године и траје 

наредних шест месеци, односно до 31. децембра 2016. године, по 15 часова недељно. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Селекциона комисија, у саставу проф. др Биљана Абрамовић, Сања Шифлиш, 

и Марина Ристић, доноси одлуку о коначном избору кандидата за учешће у програму 

универзитетске професионалне праксе студената која ће се обављати у Скупштини, 

Покрајинској влади, покрајинским органима управе и фондовима, дирекцијама и заводима 

чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина. 

Чланица Селекционе комисије проф. др Биљана Абрамовић именована је решењем 

Ректора Универзитета у Новом Саду, број: 04-144/5 од 05. априла 2016. године, Марина 

Ристић решењем Секретара Покрајинске владе, број: 02-32/2016 од 16. марта 2016. године, 
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Сања Шифлиш решењем Генералног секретара Скупштине АП Војводине, број: 112-83/2016 

од 01. априла 2016. године. 

Прва фаза рада Селекционе комисије обухватала је послове прелиминарне селекције 

кандидата. Прелиминарна селекција пријављених кандидата обухватала је прегледање и 

класификовање пријава кандидата и избор пријављених кандидата у ужи круг, па је у складу 

са Упутством о начину селекције кандидата утврђен број освојених бодова сваког од 

пријављених кандидата и сачињена листа кандидата који су позвани на интервју 07. јула 

2016. године у кабинет Проректора за наставу Универзитета у Новом Саду. 

Друга фаза рада Селекционе комисије је обухватила послове коначне селекције 

кандидата где се поред писано исказане компетентности, као значајна ставка узимала и 

компетентност исказана усмено у фази интервјуа. На интервјуу се нарочито вредновало 

пружање прихватљивих одговора на постављена питања и информисаност о начину рада 

предузећа, као и лични утисак о кандидату. 

Комисија се приликом избора кандидата водила принципом једнаких могућности без 

обзира на пол, верску и националну припадност и инвалидитет кандидата. 

На укупно 8 места радне праксе пријавило се 23  кандидата. 

На интервју су позвани следећи кандидати: Бојана Маринковић, Tијана Балек, Тања 

Митић, Љубица Мандић, Тања Савовић, Бојана Дабић, Ерна Сабо, Ксенија Крсмановић, 

Миљан Милићевић, Мирјана Кордић, Невена Митић. 

На заказан интервју нису се одазвали следећи кандидати: Бојана Маринковић и 

Невена Митић. 

 На основу интервјуа са кандидатима из ужег избора, Селекциона комисија је изабрала 

кандидате као у диспозитиву ове одлуке. 

 

Поука о правном леку: 

Ова Одлука је коначна даном доношења. 

Против ове одлуке може се покренути управни спор пред надлежним судом. 

 

У Новом Саду, 07. 07. 2016.  

 

  Чланови Селекционе комисије: 

 

 

_______________________________ 

Проф. др Биљана Абрамовић 

Универзитет у Новом Саду 

 

 

______________________________ 

Сања Шифлиш 

Скупштина АП Војводине 

 

 

 

______________________________ 

Марина Ристић 

Покрајиснка Влада 

 


