
 

 

 

ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА ШКОЛА 

ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ  

Број: 01-845 

Датум: 10.12.2018. године  

Б е о г р а д  

Старине Новака бр. 24 

Тел./факс 3234-002 

                                                                НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

                                                                                                   Б Е О Г Р А Д 

                                                                                           Гундулићев венац 23-25 

 

 

„Директор Високе текстилне струковне школе за дизајн, технологију и менаџмент у 

Београду, ул. Старине Новака бр. 24, на основу члана 74-75. Закона о високом образовању, 

члана 48. Статута Школе и члана 8. Правилника о избору и ангажовању наставника и 

сарадника, број 01-241 од 26.04.2018. године, објављује конкурс за избор: 

- Једног наставника у звање професора струковних студија за ужу научну 

област “Инжењерски системи у модној индустрији”, и заснивање радног 

односа са пуним радним временом на неодређено време. 

 

Услови: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора техничких наука, објављени 

научни, односно стручни радови у научним часописима или зборницима са рецензијама; 

радно искуство од најмање десет година од чега најмање пет година у настави у високом 

образовању, способност за наставни рад.  

 

Остали услови утврђени су Законом о високом образовању и општим актима Школе. 

 

Документа која је потребно доставити на наведени конкурс: пријава на конкурс, 

биографија и стручна биографија, диплома свих нивоа студија (оверене фотокопије), 

извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о 

држављанству (оригинал или оверену фотокопију), очитана/копија личне карте, потврда 

надлежног органа  (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела 

предвиђена чланом 72. став 4 Закона о високом образовању (оригинал или оверену 

фотокопију), потврда о радном искуству (оригинал или оверену фотокопију), за кандидате 

који се први пут бирају у наставно звање предвиђено је приступно предавање, и други 

докази за које учесник конкурса сматра да су битни.  

 

Пријаву на конкурс, биографију и списак објављених радова, сви кандидати су обавезни 

да доставе у штампаном облику и у електронској форми (на CD-u уређено у MS Word-u). 

Пријаве на конкурс се достављају у року од 10 дана од дана објављивања конкурса на 

адресу: Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент, Старине 

Новака бр. 24, 11000 Београд.  

Лице задужено за давање обавештења: Грозда Николић, телефон 011/3234-002. 

 

Све неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази биће одбачене, односно неће бити разматране“. 

                                                              

                                                                                                                 

 

КОНКУРС ОБЈАВЉЕН  У ОГЛАСНИМ НОВИНАМА „ПОСЛОВИ"  

Број 808 / 19.12.2018. године 

 


