
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У 
КРАГУЈЕВЦУ, 34000 Крагујевац, улица Косовска број 8, телефон 034/300-990, 
расписује конкурс за избор:   

1. једног наставника у наставно звање професор струковних студија за ужу 
област: Машинство и инжењеринг, са пуним радним временом. 

УСЛОВИ: кандидат треба да има научни назив доктора наука из образовно- 
научне области: машинско инжењерство. Остали услови утврђени су чланом 72. став 4,  
чланом 74. став 1. и 4. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 73/2018), Правилником о избору наставника и сарадника и 
Правилником о ужим областима Високе техничке школе струковних студија у 
Крагујевцу, који су доступни на сајту: www.vts.edu.rs. 

2. једног наставника у наставно звање предавач за ужу област: Машинство 
и инжењеринг, на одређено време од пет година, са пуним радним 
временом. 

УСЛОВИ: кандидат треба да има академски  назив магистар, односно најмање 
стручни назив специјалиста академских студија из образовно-научне области: машинско 
инжењерство. Остали услови утврђени су чланом 72. став 4,  чланом 74. став 1. и 2. 
Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 
73/2018), Правилником о избору наставника и сарадника и Правилником о ужим 
областима Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу, који су доступни на 
сајту: www.vts.edu.rs. 

 
Документа која се достављају уз пријаву на конкурс: својеручно потписана 

пријава на конкурс у којој треба навести наставно звање за које се конкурише; 
биографија; оверене фотокопије диплома свих степена студија; уверење надлежне 
полицијске управе да против кандидата није изречена правноснажна пресуда за кривична 
дела против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у високошколској установи, које је издато након 
датума расписивања овог конкурса; фотокопија важеће личне карте, односно очитан 
образац чиповане личне карте кандидата; списак класификованих објављених радова и 
копије радова. 

Биографију, списак објављених радова и копије радова кандидат доставља и у 
електронској форми на CD-у. 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране. 

 
 

 


