
Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу 

Добропољска 5 

Тел. 015/342-172 

e-mail: vivasabac@ptt.rs 

 

објављује   

К О Н К У Р С 

 

за стицање звања и заснивање радног односа 

 

Једног наставника у звању предавача за ужу област Музичка култура на одређено време 

од пет година (реизбор) 

Услови: 

У звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив магистар, односно 

најмање стручни назив специјалисте академских студија (област музичке уметности) које има 

објављене стручне, односно уметничке радове (најмање два рада објављена у домаћем 

научном или стручном часопису са рецензијама) и које показује способност за наставни рад 

(педагошко искуство у високом образовању или позитивна оцена јавног предавања за 

кандидате који немају педагошког искуства). 

Остали услови су утврђени општим актима Школе. 

 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу:  

• Биографију са свим битним подацима 

• Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални 

статус - потврда;  

• Кретање у професионалном раду (трајање запослења и звање) - одговарајуће 

потврде; 

• Списак радова и сами радови; 

• Остале податке: о наставном раду; научноистраживачком, уметничком, 

стручном и професионалном доприносу - одговарајуће потврде;  

• Податке о доприносу развоју наставе и других делатности високошколске 

установе, доприносу локалној и широј заједници - одговарајуће потврде; 

• Докази у овереној фотокопији: извод из матичне књиге рођених, уверење о 

држављанству, диплома или нострификација дипломе стечене у иностранству, 

додатак дипломи или уверење о положеним испитима, докази о изборима у 

звање ако је кандидат био биран у звање; 

• Доказе надлежних органа поводом чињенице да кандидат није правоснажном 

пресудом осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 

исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању 

послова у високошколској установи (овај доказ прибаља Школа ако кандидат 

буде изабран у звање).  

 

Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у листу Глас 

Подриња (8.3.2018.), на адресу Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу, 

Добропољска 5. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир и разматрати. 

                                                                                                                               

                                                                                                                                  


