
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ТОПЛИЧКА АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

 

 

Прокупље, Ћирило и Методије бр.1                                          Бр._____________   

Бр.тел: 027/324-311, мејл: vpps@beotel.rs                                  ____________.год. 

 

 

 

 На основу члана 74 и 75 Закона о високом образовању (Сл.гласник РС 88/17...6/20), члана 166 

и 167 .Статута Академије и Одлуке НСВ Академије број 1326, 1327 и 1328 од 15.11.2022.год. вд 

председник Топличке академије струковних студија расписује 

 

КОНКУРС 

за избор у звање и заснивање радног односа 

на ТОПЛИЧКОЈ АКАДЕМИЈИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  

са седиштем у Прокупљу 

 

 

1.Наставник у звање професора струковних студија, за ужу област Пословна економија и 

менаџмент, са пуним радним временом, на неодређено време – 2 извршилаца. 

 
Обавезни минимални услови: Да је завршио академске студије трећег степена и стекао научни назив 
доктора наука у одговарајућој научној области на акредитованом универзитету и акредитованом 
студијском програму у Републици Србији или стекао диплому доктора наука из одговарајуће научне 
области у иностранству, а која је призната ускладу са Законом о високом образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19,6/20 – др. закони, 11/21, 67/21 – др. закон и 67/21) и Законом 
о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 27/18 и 6/20), Да 
испољава способност за наставни рад, Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 
целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема педагошко искуство, приступно 
предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране самосталне високошколске установе 
Да има радно искуство од најмање 10 година и да је у том периоду постигао одговарајуће резултате, у 
последњем изборном периоду (или у последњих пет година) објављен један рад из категорије М20 и један 
рад из категорије М51 из научне области за коју се бира, у последњем изборном периоду (или у последњих 
пет година) два саопштења на научним скуповима категорије М30 и М60, књига из релевантне области, 
или одобрен уџбеник за ужу област за коју се бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за 
коју се бира, или превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област за коју се бира, објављени у 
периоду од избора у наставничко звање у последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану 
најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер струковним студијама, осим за 
наставнике који предају академскоопштеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема 
специјалистичке или мастер струковне студије потребно је учешће у комисији за одбрану најмање три 
завршна рада на основним студијама, у последњем изборном периоду учешће у изради најмање два 
стручна пројекта у привреди или установама или радно искуство у привреди или установама релевантним 
за област за коју се бира, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете.  

Изборни услови два од три изборна услова у скалду са прилогом из  Правилника о избору и ангажовању 
наставника и сарадника и Минималних услова за избор. 

Кандидати уз пријаву на конкурс, достављају 

•  своју биографију,  

• пријаву на конкурс, 

• извод из књиге рођених, извод из књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио личне 

податке), уверење о држављанству РС, све у оригиналу или овереној фотокопији; 

• диплому или решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству, у оригиналу или овереној 

фотокопији. Ако кандидату, до тренутка подношења пријаве није издата диплома, подноси се 
уверење о завршетку студија у оригиналу или овереној фотокопији, осим за нострификацију 

дипломе; 

• доказе о изборима у наставно и научно звање, ако је кандидат био биран у наставно и научно звање 

на другој установи; 



• копије импресума, односно каталога са изложби о објављеним радовима (у електронској форми), 

• сертификате, потврде, уверења и друге исправе издате од научних, стручних и          других надлежних 
организација, организатора научних, стручних и уметничких скупова, организатора пројеката, 

научних, стручних и уметничких часописа, високошколских установа за сваки податак наведен у 

пријави који се односи на научноистраживачки, уметнички, стручни и професионални допринос; 

допринос у настави;  

• допринос стручној, академској и широј заједници, 

• списак стручних радова и саме радове,  

• доказе  о стручној спреми,   

• доказе о смислу за наставни рад, доказе у складу са чланом 74 и 75 Закона о високом образовању, доказе 
о радном искуству,  

• доказ  да нису осуђивани,  

• друге доказе прописане Минималним условима за избор у звања наставника на академијама струковних 

студија и високих школа, као и Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника ТАСС број 
387/2 од 31.08.2022.године, објављен на www.toplicka.edu.rs,  

• друге доказе за које учесник конкурса сматра да су битни. 

 

2. Наставник у звање вишег предавача, за ужу област Финансије и рачуноводство, са пуним 

радним временом, на одређено време од 5 година – 2 извршилаца. 

 

Обавезни минимални услови: Да је завршио академске студије трећег степена и стекао научни назив 

доктора наука у одговарајућој научној области на акредитованом универзитету и акредитованом 

студијском програму у Републици Србији или стекао диплому доктора наука из одговарајуће научне 

области у иностранству, а која је призната ускладу са Законом о високом образовању и Законом о 

Националном оквиру квалификација Републике Србије, Да испољава способност за наставни рад, Да има 

радно искуство од најмање пет година и да је у том периоду постигао одговарајуће резултате, Позитивна 

оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода, или, за 

лице које нема педагошко искуство, приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено 

од стране самосталне високошколске установе, У последњем изборном периоду (или у последњих пет 

година) објављен један рад из категорије М20 или два рада из категорије М51 из научне области за коју 

се бира., У последњем изборном периоду (или у последњих пет година) два саопштења на научним 

скуповима категорије М30 и М60, Књига из релевантне области, или одобрен уџбеник за ужу област за 

коју се бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира, или превод иностраног 

уџбеника одобреног за ужу област за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање., 

У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану најмање два завршна рада на 

специјалистичким, односно мастер струковним студијама, осим за наставнике који предају 

академскоопштеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема специјалистичке или мастер 

струковне студије потребно је учешће у комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним 

студијама., У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два стручна пројекта у привреди 

или установама или радно искуство у привреди или установама релевантним за област за коју се бира, 

осим за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете.  

Изборни услови два од три изборна услова у складу са прилогом из  Правилника о избору и ангажовању 
наставника и сарадника Топличке академије струковних сти Минималних услова за избор. 

Кандидати уз пријаву на конкурс, достављају 

•  своју биографију,  

• пријаву на конкурс, 

• извод из књиге рођених, извод из књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак 

променио личне податке), уверење о држављанству РС, све у оригиналу или овереној 

фотокопији; 

• уверење о држављанству, 

• диплому или решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству, у оригиналу или 

овереној фотокопији. Ако кандидату, до тренутка подношења пријаве није издата диплома, 

подноси се уверење о завршетку студија у оригиналу или овереној фотокопији, осим за 

нострификацију дипломе; 

• доказе о изборима у наставно и научно звање, ако је кандидат био биран у наставно и 



научно звање на другој установи; 

• копије импресума, односно каталога са изложби о објављеним радовима, 

• сертификате, потврде, уверења и друге исправе издате од научних, стручних и          других 

надлежних организација, организатора научних, стручних и уметничких скупова, 

организатора пројеката, научних, стручних и уметничких часописа, високошколских 

установа за сваки податак наведен у пријави који се односи на научноистраживачки, 

уметнички, стручни и професионални допринос; допринос у настави;  

• допринос стручној, академској и широј заједници, 

• списак стручних радова и саме радове,  

• доказе  о стручној спреми,   

• доказе о смислу за наставни рад, доказе у складу са чланом 74 и 75 Закона о високом 

образовању, доказе о радном искуству,  

• доказ  да нису осуђивани,  

• друге доказе прописане Минималним условима за избор у звања наставника на академијама 

струковних студија и високих школа, као и Правилника о избору и ангажовању наставника и 

сарадника ТАСС број 387/2 од 31.08.2022.године, објављен на www.toplicka.edu.rs,  

• друге доказе за које учесник конкурса сматра да су битни. 

 

3. Наставник у звање вишег предавача, за ужу област Пословна економија и менаџмент, са пуним 

радним временом, на одређено време од 5 година – 1 извршилац. 

 

 
Обавезни минимални услови: Да је завршио академске студије трећег степена и стекао научни назив 

доктора наука у одговарајућој научној области на акредитованом универзитету и акредитованом 

студијском програму у Републици Србији или стекао диплому доктора наука из одговарајуће научне 

области у иностранству, а која је призната ускладу са Законом о високом образовању и Законом о 

Националном оквиру квалификација Републике Србије, Да испољава способност за наставни рад, Да има 

радно искуство од најмање пет година и да је у том периоду постигао одговарајуће резултате, Позитивна 

оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода, или, за 

лице које нема педагошко искуство, приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено 

од стране самосталне високошколске установе, У последњем изборном периоду (или у последњих пет 

година) објављен један рад из категорије М20 или два рада из категорије М51 из научне области за коју 

се бира., У последњем изборном периоду (или у последњих пет година) два саопштења на научним 

скуповима категорије М30 и М60, Књига из релевантне области, или одобрен уџбеник за ужу област за 

коју се бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира, или превод иностраног 

уџбеника одобреног за ужу област за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање., 

У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану најмање два завршна рада на 

специјалистичким, односно мастер струковним студијама, осим за наставнике који предају 

академскоопштеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема специјалистичке или мастер 

струковне студије потребно је учешће у комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним 

студијама., У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два стручна пројекта у привреди 

или установама или радно искуство у привреди или установама релевантним за област за коју се бира, 

осим за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете.  

Изборни услови два од три изборна услова у складу са прилогом из  Правилника о избору и ангажовању 
наставника и сарадника Топличке академије струковних студија и Минималних услова за избор. 

Кандидати уз пријаву на конкурс, достављају 

•  своју биографију,  

• пријаву на конкурс, 

• извод из књиге рођених, извод из књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак 

променио личне податке), уверење о држављанству РС, све у оригиналу или овереној 

фотокопији; 

• уверење о држављанству, 

• диплому или решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству, у оригиналу или 



овереној фотокопији. Ако кандидату, до тренутка подношења пријаве није издата диплома, 

подноси се уверење о завршетку студија у оригиналу или овереној фотокопији, осим за 

нострификацију дипломе; 

• доказе о изборима у наставно и научно звање, ако је кандидат био биран у наставно и 

научно звање на другој установи; 

• копије импресума, односно каталога са изложби о објављеним радовима, 

• сертификате, потврде, уверења и друге исправе издате од научних, стручних и          других 

надлежних организација, организатора научних, стручних и уметничких скупова, 

организатора пројеката, научних, стручних и уметничких часописа, високошколских 

установа за сваки податак наведен у пријави који се односи на научноистраживачки, 

уметнички, стручни и професионални допринос; допринос у настави;  

• допринос стручној, академској и широј заједници, 

• списак стручних радова и саме радове,  

• доказе  о стручној спреми,   

• доказе о смислу за наставни рад, доказе у складу са чланом 74 и 75 Закона о високом 

образовању, доказе о радном искуству,  

• доказ  да нису осуђивани,  

• друге доказе прописане Минималним условима за избор у звања наставника на академијама 

струковних студија и високих школа, као и Правилника о избору и ангажовању наставника и 

сарадника ТАСС број 387/2 од 31.08.2022.године, објављен на www.toplicka.edu.rs,  

• друге доказе за које учесник конкурса сматра да су битни. 

 

4. Наставник у звање  предавача, за ужу област Рачунарство и информатика, са пуним радним 

временом, на одређено време од 5 година – 1 извршилац. 

 

Обавезни минимални услови:  Да је стекао академски назив магистра наука или стручни назив 

специјалисте академских студија изнаучне (стручне) области за коју се бира у звање на акредитованом 

универзитету и акредитованом студијском програму у Републици Србији или еквивалентан научни, 

односно стручни назив из научне, односно стручне области за коју се бира у звање, у иностранству а 

који је признат у складу са Законом о високом образовању и Законом о Националном оквиру 

квалификација Републике Србије, Да испољава способност за наставни рад, Да је постигао 

одговарајуће резултате у претходном периоду, Позитивна оцена педагошког рада у студентским 

анкетама током целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема педагошко искуство, 

приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране самосталне 

високошколске установе,  Најмање три године радног искуства у настави са студентима у високом 

образовању или најмање пет година радног искуства на стручним пословима примерено области за коју 

се бира,  У последњих пет година објављена два рада из категорије М51 или М52 из области за коју се 

бира., Два саопштења на међународним или домаћим научним скуповима из области за коју се бира,  

У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два стручна пројекта у привреди или 

установама, или радно искуство у привреди или установама релевантним за област за коју се бира, 

осим за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете. 

 
Изборни услови два од три изборна услова у складу са прилогом из  Правилника о избору и ангажовању 
наставника и сарадника Топличке академије струковних студија и Минималних услова за избор. 

Кандидати уз пријаву на конкурс, достављају 

•  своју биографију,  

• пријаву на конкурс, 

• извод из књиге рођених, извод из књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак 

променио личне податке), уверење о држављанству РС, све у оригиналу или овереној 

фотокопији; 

• уверење о држављанству, 

• диплому или решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству, у оригиналу или 

овереној фотокопији. Ако кандидату, до тренутка подношења пријаве није издата диплома, 

подноси се уверење о завршетку студија у оригиналу или овереној фотокопији, осим за 

нострификацију дипломе; 



• доказе о изборима у наставно и научно звање, ако је кандидат био биран у наставно и 

научно звање на другој установи; 

• копије импресума, односно каталога са изложби о објављеним радовима, 

• сертификате, потврде, уверења и друге исправе издате од научних, стручних и          других 

надлежних организација, организатора научних, стручних и уметничких скупова, 

организатора пројеката, научних, стручних и уметничких часописа, високошколских 

установа за сваки податак наведен у пријави који се односи на научноистраживачки, 

уметнички, стручни и професионални допринос; допринос у настави;  

• допринос стручној, академској и широј заједници, 

• списак стручних радова и саме радове,  

• доказе  о стручној спреми,   

• доказе о смислу за наставни рад, доказе у складу са чланом 74 и 75 Закона о високом 

образовању, доказе о радном искуству,  

• доказ  да нису осуђивани,  

• друге доказе прописане Минималним условима за избор у звања наставника на академијама 

струковних студија и високих школа, као и Правилника о избору и ангажовању наставника и 

сарадника ТАСС број 387/2 од 31.08.2022.године, објављен на www.toplicka.edu.rs,  

• друге доказе за које учесник конкурса сматра да су битни. 
 

Пријаве слати на адресу: Топличка академија струковних студија, ул.Ћирила и Методије  бр.1 , 18400 

Прокупље или лично у седишту Академије, ул.Ћирила и Методије бр.1, са назнаком: за Конкурс, у 

року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 

 

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

 

Документацију коју кандидати достављају на конкурс Академија није у обавези да врати.                                                

 

 

 

в.д.Председник Академије 

др Звонко Златановић, проф. 

 

_____________________________ 


