
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                                                               ОБРАЗАЦ - 2 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА  

КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА 

Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање асистента 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум  доношења:  

Изборно веће Филозофског факултета у Новом Саду на седници одржаној 

31.01.2020. године. 

 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

12.02.2020. године у листу „Послови“ 

 

3. Број сарадника са назнаком звања (сарадник у настави, асистент) и назив уже научне 

области:  

 

Један асистент за ужу научну област Социологија (за предмете из области 

Социологије рада и организације и Социолошког метода). 
 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже 

научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, 

установе у којој је члан комисије запослен: 

 

1. др Марица Шљукић, ванредни професор за ужу научну област 

Социологија, изабрана 10.11.2019. године, Филозофски факултет, 

Универзитет у Новом Саду; 

2. др Срђан Шљукић, редовни професор за ужу научну област Социологија, 

изабран 25.06.2015. године, Филозофски факултет, Универзитет у Новом 

Саду; 

3. др Снежана Стојшин, ванредни професор за ужу научну област 

Социологија, изабрана 01.06.2019. године, Филозофски факултет, 

Универзитет у Новом Саду. 

 

5. Пријављени кандидати: Владан Видицки 

 

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: Владан, Драгиша, Видицки 

 

2. Звање: Асистент (Мастер социолог) 

 

3. Датум и место рођења: 17.07.1991. године, Кикинда 

 

4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће:  

 

Асистент на Одсеку за социологију,  
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Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду 
 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 2010-2014. 

 

6. Студијска група, факултет и универзитет:  

 

Социологија, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду 

 

7. Успех на студијама: 9.34 (девет и 34/100) 

 

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

Социологија рада 9 

Социологија организација 9 

Социолошки метод 10 

Методи социолошких истраживања 10 
 

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита на основним студијама 

(за кандидате који су студирали по Закону о универзитету) 

 

10. Година уписа и завршетка дипломских академских студија-мастер или магистарских 

студија: 2014-2015. 

 

11. Студијска група, факултет, универзитет и успех на дипломским академским 

студијама мастер или на магистарским студијама: 

 

         Социологија, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, успех: 10.00 

 

 

 

12. Наслов завршног рада на дипломским академским студијама-мастер или 

магистарске тезе:   

 

Настанак, развој и обнова економске социологије 

 

13. Година пријаве докторске дисертације и назив докторске дисертације (за кандидате 

који су студирали по Закону о универзитету) 

 

14. Година уписа на докторске студије, година завршетка, просечна оцена током студија 

и назив докторских студија: 

 

2015; кандидат је тренутно на трећој години докторских студија; 

Докторске студије социологије, досадашњи успех 10.00 
 

15. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 

 

Универзитет Радбау, Нејмеген (Холандија); летња школа за студенте 

докторских студија; програм: “Migrant inclusion in policy and practice”; 

трајање: 08.07.2019.-12.07.2019. 

 

Европска социолошка асоцијација, Париз (Француска), учешће на летњој 

школи за студенте докторских студија; трајање: 28.06.2018.-01.07.2018. 



 3 

 

 

16. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, 

добро, задовољавајуће 

Енглески језик: чита одлично, пише одлично, говори одлично 

Немачки језик: чита добро, пише добро, говори добро 
 

17. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): 

Социологија рада, организација рада, предузетништво 

 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

1 Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести 

сва): 

 

Асистент на Одсеку за социологију Филозофског факултета у Новом Саду 

(2017- данас); 

 

Сарадник у настави на Одсеку за социологију Филозофског факултета у Новом 

Саду (2016-2017) 

 

  

 

IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

    

   Члан Српског социолошког друштва. 

 

   Члан Европске социолошке асоцијације – мрежa истраживача бр. 17 под називом 

Work, employment and industrial relations.  

 

V. НАСТАВНИ РАД: 

 

а) Претходни наставни рад (пре избора у звање асистента ): 

 

1. Педагошко искуство пре избора у звање асистента: 

 

2. Ангажаваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, 

универзитету):  

 

3. Број часова недељно (вежби и семинара): 

 

б) Садашњи наставни рад (за реизбор у звање асистента): 

 

1. Реизборност у звање асистента (од – до, број): 

 

Први реизбор. 

 

2. Назив предмета, година студија и број часова практичне и семинарске наставе 

на основним и дипломским академским-мастер студијама: 

 

Социологија рада (трећа година ОАС социологија, 2 часа недељно); 
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Социологија организације (трећа година ОАС социологија, 1 час 

недељно); 

Социолошко истраживање маркетинга (четврта година ОАС социологија, 

трећа година ОАС социјални рад, 1 час недељно); 

Квантитативни метод у социологији (трећа година ОАС социологија, 2 

часа недељно); 

Планирање социолошких истраживања (друга година ОАС социологија, 2 

часа недељно); 

Методологија истраживања у друштвеним наукама (прва година ОАС 

социјални рад, 2 часа недељно); 

Социологија сукоба (трећа година ОАС социологија и ОАС социјални рад, 

1 час недељно); 

Социологија села (трећа година ОАС социологија, 2 часа недељно); 

Увод у социологију (прва година ОАС социјални рад, 2 часа недељно); 

Социологија образовања (друга година ОАС социјални рад, 1 час 

недељно); 

Социјално предузетништво (трећа година ОАС социјални рад, 1 час 

недељно); 

Социологија (ОАС филозофија, ОАС Психологија и ОАС Медијске 

студије, 1 час недељно); 

Социологија слободног времена и спорта (четврта година ОАС 

социологија, 1 час недељно); 

Социјално предузетништво и социјални рад (прва година МАС социјални 

рад, 1 часа недељно); 

Модели социјалног предузетништва (прва година МАС социјални рад, 1 

часа недељно). 
 

3. Увођење нових области, наставних предмета и метода у наставном процесу: 

 

4. Руковођење – менторство у раду са студентима (семинарски, стручни радови и 

сл.): 

 

Менторство на изради семинарских радова студената ОАС социологије и 

ОАС социјални рад. 

 

в) Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: 
 

Награда за најбољег младог истраживача Филозофског факултета из области 

друштвених наука за 2019. годину.  

 

г) Дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. Наслов, аутор, година издања, 

издавач): 

д) Мишљење студената о педагошком раду сарадника ако је формирано у складу 

са општим актом факултета 

 

Социологија рада 2019/20, 4.60 (15 анкетних листића) 

Социологија организације 2018/19, 4.71 (14 анкетних листића) 

Квантитативни метод у социологији 2018/19, 4.69 (13 анкетних листића) 

Социологија образовања 2019/20, 4.63 (27 анкетних листића) 

Социолошко истраживање маркетинга, 2019/20, 4.58 (12 анкетних листића) 

Методологија истраживања у друштвеним наукама, 2019/20, 4.57 (47 анкетних 
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листића) 

 

Више података о резултатима студентске евалуације приложено је уз осталу 

документацију. 

 

ђ) Остало 

 

 

 

1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издања и издавач): 

 

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издања 

и издавач): 

 

3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, 

међународне изложбе и уметнички наступи): 

 

Стојшин, Снежана С. и Владан Д. Видицки (2018). Методолошки проблеми у 

Србији: анализа садржаја Социолошког прегледа. Социолошки преглед, 52 (1): 75-

100.. doi:10.5937/socpreg52-18596 М24 

 

Видицки, Владан (2016). Настанак, развој и обнова економске социологије. 

Социолошки преглед, 50 (4): 571-600. УДК 316.2:930 338 330.1, ISSN 0085-6320, 

COBISS.SR-ID 932111. M24 

 

4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у станим 

националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или 

спортски наступи на билатералном нивоу): 

 

 

5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или 

колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи: 

 

Чикић Јована, Марица Шљукић и Владан Видицки (2018). Друштвене могућности 

и препреке у развоју социјалне пољопривреде. Агроекономика, 79: 95-105. UDC: 

338.43 ISSN 0350-5928 М52 

 

Видицки, Владан Д. (2017). Допринос теорије друштвене контроле Доналда Блека 

разумевању сукоба на раду. Социолошки годишњак, 12: 193-207. ISSN 1840-1538 

COBISS.BH-ID 15307535 M53 

 

Видицки, Владан и Неманья Трбойевич (2017). Пчеловодство – канал 

самозанятости молодежди в Сербии. В: П. П. Великий, Пчеловодьи: смыслы труда и 

образ жизни. Саратов: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

и Институт аграрных проблем Российской академии наук, стороны  203 - 213. УДК 

638.1 ББК 46.91 ISBN 978-5-91879-738-9 M45 

 

Видицки, Владан и Кристина Пејковић (2017). Чиста социологија Доналда Блека – 

нови оквир за разумевање савременог тероризма. Култура полиса 33: 389-403. УДК 

323.28:304 ISSN 1820-4589, COBISS.SR-ID 199568391. M51 
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Видицки, Владан Д. (2016). Корени економске социологије: доприноси класичне и 

неокласичне политичке економије. Култура полиса, 29: 383-394. УДК 

316.334.2:330.342, ISSN 1820-4589, COBISS.SR-ID 199568391. M51 

 

Трбојевић, Немања и Владан Видицки (2015). Онлајн заједнице као савремени 

облик рекреирања друштвених односа: случај Равног Села. У: П. Миленковић, С. 

Стојшин и А. Пајванчић-Цизељ (ур.), Друштво и простор. Урбани и рурални 

простор. Економски, правни и организациони простор. Нови Сад: Српско 

социолошко друштво, Филозофски факултет у Новом Саду и Институ за упоредно 

право из Београда, стр. 489-500. 004.738.5:316.472.4(497.113 Ravno Selo),  ISBN 978-

86-81319-08-6 (SSD), ISBN 978-86-6065-348-4 (FF), ISBN 978-86-80186-12-2 (IUP) 

COBISS.SR-ID 302308103. M33 

 

Видицки, Владан (2014). Теоријски доприноси Габријела Тарда социологији 

организација: од идеје имитације до неоинституционалистичког схватања 

изоморфизма. Култура полиса, 24: 213-229. УДК 316.35:316.334.2, ISSN 1820-4589, 

COBISS.SR-ID 199568391. M51 

 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

 

Vidicki, V. (2019). The Effects of Organizational Commitment on Emotional Labour of 

Restaurant Workers. 14th Conference of European Sociological Association, 20-23. 

August, Manchester, Great Britain. ISBN 978-2-9569087-0-8 M34 

 

Vidicki, V. (2019). Uloga etničkih resursa u imigrantskom preduzetništvu – studija slučaja 

srpskih iseljenika u Beču i Čikagu. Konteksti 2019, Knjiga apstrakata, str. 98-99. ISBN 

978-86-6065-565-5 M34 

 

Vidicki, V. i M. Kojić (2019). Etnički identitet, etničke mreže i socijalni kapital u 

preduzetničkim aktivnostima srpskih imigranata u SAD. Međunarodna naučna 

konferencija Kultura i identiteti, oktobar 25-27, Mećavnik i Andrićgrad. ISBN 978-86-

81319-15-4 M34 

 

Šljukić, M., V. Vidicki and Srđan Šljukić (2018). Educational reforms and implications on 

industrial work organization: the case of Serbian industry. III International Meeting of 

Sociology (ISSOW) "Education, Employment and Retirement: Transitions in Risk 

Societies". Book of Abstracts, pp. 1– 1. Lisbon, Portugal, 26. - 27. Nov, 2018 M34 

 

Vidicki, V. (2018). Entrepreneurship as a sociological problem – contribution to 

(re)constitution of one sociological discipline. International conference „Sociology in XXI 

century“, Book of Abstracts, pp. 40 – 41. Niš, 10. - 11. Nov, 2018. ISBN 978-86-7379-

485-3 M34  

 

Vidicki, V. i A. Vukobrat (2017). The Role of Early Childhood Education in the 

Development of Entrepreneurial Behavior: the Significance of the Montessori Method. 

Contexts 2017 - Book of Abstracts, pp. 58. - 58. 978-86-6065-427-6, Filozofski fakultet 

Novi Sad, 01. Dec, 2017. ISBN 978-86-6065-427-6 M34  

 

Trbojević, Nemanja i Vladan Vidicki (2017). Serbian immigration entrepreneurship in the 

USA: Case Study. 13th Conference of the European Sociological Association, Abstract 

book, p. 527. Paris: European Sociological Association (ESA). ISSN 2522-2562 М34 
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Видицки, Владан (2016). Прилагођавање имиграната новом друштвено-економском 

амбијенту као рана фаза потенцијалног развоја етничког предузетништва. У: Бобић, 

М. (ур.), Конференција: Савремене миграције и друштвени развој – 

интердисциплинарна перспектива. Београд: Српско социолошко друштво, Институт 

за социолошка истраживања, Филозофски факултет, Институт друштвених наука и 

Завод за проучавање културног развитка, стр. 56-57. ISBN 978-86-81319-09-3 

COBISS.SR-ID 226577164. M34 

 

Трбојевић, Немања и Владан Видицки (2015). Онлајн заједнице као савремени 

облик рекреирања друштвених односа: случај Равног Села. У: Ристић, Д., С. 

Шљукић, Д. Маринковић (ур.), Друштво и простор. Београд и Нови Сад: Српско 

социолошко друштво, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду и 

Институт за упоредно право, стр. 174-175. ISBN 978-86-81319-08-6 (SSD), ISBN 978-

86-6065-348-4 (FF), ISBN 978-86-80186-12-2 (IUP), COBISS.SR-ID 302308103. M34 

 

 

7. Сaопштења на домаћим научним скуповима: 

 

 

 

8. Радови у којима је кандидат једини аутор и први коаутор: 

 

Видицки, Владан Д. (2017). Допринос теорије друштвене контроле Доналда Блека 

разумевању сукоба на раду. Социолошки годишњак, 12: 193-207. ISSN 1840-1538 

COBISS.BH-ID 15307535 M53 

 

Видицки, Владан и Неманья Трбойевич (2017). Пчеловодство – канал 

самозанятости молодежди в Сербии. В: П. П. Великий, Пчеловодьи: смыслы труда и 

образ жизни. Саратов: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

и Институт аграрных проблем Российской академии наук, стороны  203 - 213. УДК 

638.1 ББК 46.91 ISBN 978-5-91879-738-9 M45 

 

Видицки, Владан и Кристина Пејковић (2017). Чиста социологија Доналда Блека – 

нови оквир за разумевање савременог тероризма. Култура полиса 33: 389-403. УДК 

323.28:304 ISSN 1820-4589, COBISS.SR-ID 199568391. M51 

 

 

Видицки, Владан (2016). Настанак, развој и обнова економске социологије. 

Социолошки преглед, 50 (4): 571-600. УДК 316.2:930 338 330.1, ISSN 0085-6320, 

COBISS.SR-ID 932111. M24 

 

Видицки, Владан Д. (2016). Корени економске социологије: доприноси класичне и 

неокласичне политичке економије. Култура полиса, 29: 383-394. УДК 

316.334.2:330.342, ISSN 1820-4589, COBISS.SR-ID 199568391. M51 

 

Видицки, Владан (2014). Теоријски доприноси Габријела Тарда социологији 

организација: од идеје имитације до неоинституционалистичког схватања 

изоморфизма. Култура полиса, 24: 213-229. УДК 316.35:316.334.2, ISSN 1820-4589, 

COBISS.SR-ID 199568391. M51 
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9. Индекс компетентности: 26.5 

 

VI. СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски    

            текстови и др). 

 

Назив пројекта: ”Промене у друштвеној структури и покретљивости као чиниоци 

европских интеграција Републике Србије, са посебним освртом на АП Војводину”. 

Републички програм, основна истраживања. Број пројекта: 179053. 

 

Назив пројекта: Социально-ролевая и профессиональная структура занятых в редких 

видах аграрно-сельского труда (grant RGNF Nº 16-03-00084), спроводи Институт за 

аграрне проблеме РАН из Саратова 2016-2017. год. 

VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ  РАД              

            РАД: 

 
 

Награда за најбољег младог истраживача Филозофског факултета из области 

друштвених наука за 2019. годину. 

 

Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја из области 

друштвених наука за 2017. годину. 

 

 

 

 

 

 

VIII. ОСТАЛО 

 

 

 

 

Члан жирија на регионалном такмичењу из социологије ученика средњих школа 

2020. године. 

 

Члан организационог одбора међународног научног скупа ”Постсоцијалистички 

град” одржаног на Филозофском факултету у Новом Саду новембра 2019. године. 

 

Члан организационог одбора регионалног такмичења из социологије ученика 

средњих школа 2019.  

 

Члан жирија на регионалном такмичењу из социологије ученика средњих школа 

2018. године.  

 

European social survey (ESS), Београд (Србија), учешће на летњој школи посвећеној 

употреби статистичких метода у друштвеним истраживањима, јул 2018. године. 

 

Учешће на програмима стручног усавршавања - Програм усавршавања академског 

особља „TRAIN“: (1) Припрема пројектних апликација и менаџмент пројеката. 

Универзитет у Новом Саду, јун 2016.; (2) Методологија истраживања, научно 

писање и презентација резултата –друштвене и хуманистичке науке. Универзитет у 

Новом Саду, март-април 2016. 

 

IX. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 

 

Кандидат Владан Видицки је уписао основне академске студије Социологије на 

Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду 2010. године, а завршио их  

2014. године, са високом просечном оценом 9,34. Дипломске академске студије-

мастер је уписао 2014. године, на Одсеку за Социологију Филозофског факултета 

Универзитета у Новом Саду, а завршио их 2015. године са просечном оценом 10, 

одбранивши завршни рад „Настанак, развој и обнова економске социологије“, чиме 
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је стекао звање Мастер социолог. Докторске студије социологије на Филозофском 

факултету Универзитета у Новом Саду је уписао 2015. године и тренутно је на 

трећој години (са досадашњим успехом 10,00). Кандидат Владан Видицки је 

учествовао у раду две летње школе за студенте докторских студија у иностранству и 

то на Универзитету Радбау, Нејмеген (Холандија), у оквиру програма: “Migrant 

inclusion in policy and practice” (08.07.2019. -12.07.2019. године) и при Европској 

социолошкој асоцијацији, Париз (Француска); у трајању од 28.06.2018. - 01.07.2018. 

године. Осим тога, учествовао је и у раду летње школе посвећене употреби 

статистичких метода у друштвеним истраживањима European social survey (ESS) 

(Београд , јул 2018. године), као и у програмима стручног усавршавања академског 

осбља „TRAIN“ ((1) Припрема пројектних апликација и менаџмент пројеката. 

Универзитет у Новом Саду, јун 2016.; (2) Методологија истраживања, научно 

писање и презентација резултата –друштвене и хуманистичке науке. Универзитет у 

Новом Саду, март-април 2016. године). Кандидат Видицки одлично чита, пише и 

говори енглески језик, а врло добро чита, пише и говори немачки језик. 

Кандидат Владан Видицки је у току 2016/17, године био ангажован као сарадник у 

настави на Одсеку за социологију Филозофског факултета Универзитета у Новом 

Саду, а од 2017. године је запослен на Одсеку за социологију Филозофског 

факултета Универзитета у Новом Саду, у звању асистента. Током досадашњег 

ангажовања у настави, кандидат Владан Видицки је учествовао у реализацији вежби 

из 15 предмета на основним и мастер академским студијама социологије и за свој 

рад је у оквиру студентске евалуације високо оцењен. 

Кандидат Владан Видицки је био стипендиста Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја из област друштвених наука 2017. године, а добитник је и 

Награде за најбољег младог истраживача Филозофског факултета из области 

друштвених наука за 2019. годину. Био је члан једног домаћег научно-

истраживачког пројекта (”Промене у друштвеној структури и покретљивости као 

чиниоци европских интеграција Републике Србије, са посебним освртом на АП 

Војводину”. Републички програм, основна истраживања. Број пројекта: 179053), као  

и једног међународног научно-истраживачког пројекта (Социально-ролевая и 

профессиональная структура занятых в редких видах аграрно-сельского труда (grant 

RGNF Nº 16-03-00084), Институт за аграрне проблеме РАН из Саратова 2016-2017. 

год.). Члан је Српског социолошког друштва и Европске социолошке асоцијације – 

мрежa истраживача бр. 17 под називом Work, employment and industrial relations.   

Кандидат Видицки је био члан жирија на регионалном такмичењу из социологије 

ученика средњих школа 2018. године, затим члан организационог одбора 

регионалног такмичења из социологије ученика средњих школа 2019. године и члан 

организационог одбора међународног научног скупа „Постсоцијалистички град“ 

(Филозофки факултет у Новом Саду, новембар 2019. године). Кандидат Владан 

Видицки је аутор/коаутор научних радова и саопштења у следећим категоријама: 

М24 (2), М33 (1), М34 (9), М45 (1), М51 (3), М52 (1) и М53 (1), а индекс 

компетенције му је 26.5.   

 

 

 

 

 

 

 

X. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И НА   

    РАДНО МЕСТО СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО (на 1 / 2 стране       

             куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан): 

На конкурс се пријавио мср Владан Видицки као једини кандидат. На основу увида у 

конкурсни материјал, Комисија закључује да кандидат мср Владан Видицки 

испуњава све законом прописане услове за избор у звање асистента за ужу научну 

област Социологија (за предмете из области Социологије рада и организације и 

Социолошког метода). Кандидат Видицки је завршио основне и мастер студије са 
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високим просеком (просечна оцена на ОАС је 9,34, а на МАС 10,00), а тренутно је на 

трећој години докторских студија (са досадашњим успехом 10,00). Током ангажовања у 

реализацији вежби (на предметима доминантно из области Социологије рада и 

организације и Социолошког метода), најпре као сарадник, а потом и као асистент, 

исказао је смисао за наставни рад, што потврђују високе оцене студената. 

XI. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

Комисија једногласно предлаже Изборном већу Филозофског факултета у Новом 

Саду да кандидата Владана Видицког изабере у звање и на радно место асистента за 

ужу научну област Социологија (за предмете из области Социологије рада и 

организације и Социолошког метода). 

 

У Новом Саду, 16.03.2020.                                                                                  

                                                            ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

____________________________________________ 

                                                             Др Марица Шљукић 

 

 

____________________________________________ 

                                                                                              Др Срђан Шљукић 

 

 

____________________________________________ 

                                                             Др Снежана Стојшин 

 

 

НАПОМЕНА: Извештај се пише навођењем кратких одговора, са валидним подацима, у 

облику обрасца, без непотребног текста. 

Разврставање и рангирање радова и индекс компентенције врше се односно израчунавају 

према правилнику надлежног министарства. 

Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине 

чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих 

не жели да потпише извештај. 

 

 


