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ПРЕДМЕТ: Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа  

Академија васпитачко-медицинских струковних студија расписује Kонкурс за избор у звање 

и заснивање радног односа за радно место: 

 

- Предавача за област Педагошке науке, са 100% радног времена, Одсек 

Алексинац, на период од 5 (пет) година. 

 

     Услови: академски назив магистар, односно најмање стручни назив специјалисте 

академских студија за научну област за коју се бира и остали услови прописани чланом 74 

Закона о високом образовању („Службени гласник РС”,бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 

67/19, 6/20 – др. закони и 11/21 – аут. тумачење, 67/2021 i 67/2021 - др. закон), Правилником 

о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника 

Академије васпитачко-медицинских струковних студија бр. 01-228/22-1 од 21. 04. 

2022.године, Минималним условима за избор у звања наставника на академијама 

струковних студија и високим школама струковних студија („Службени гласник РС” број 130 

од 29. децембра 2021. године), као и непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о 

високом образовању. 

 

Лица која подносе пријаву на конкурс за избор у звање морају приложити и следећу 

документацију: 

1)Биографију; 2)Доказе о испуњењу обавезних услова: оверене копије диплома свих 

степена студија; доказе о траженом радном искуству (потврде, уговори о раду, уговори о 

ангажовању и други докази у оригиналу или овереној фотокопији); доказе о оценама 

педагошког рада (осим ако нема педагошко искуство); списак радова и саме радове; доказе 

да је учествовао са радовима на научним и стручним семинарима и конференцијама, 

доказе да је био члан комисије за одбрану завршних радова; доказе о учешћу у развојно-

истраживачким или стручним пројектима, односно о радном искуству у привреди или 

установама релевантним за област за коју се бира; доказ о објављеној књизи, уџбенику, 

односно поглављу у уџбенику, збирци задатака, као и потврду да је уџбеник одобрен за 

употребу за област за коју се наставник бира и др.; 3)Извод из књиге рођених, односно 

извод из књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио личне податке), 

уверење о држављанству РС, у оригиналу или овереној фотокопији и фотокопија личне 

карте;  4)Потврду МУП-а РС да лице није правоснажном пресудом осуђено за кривично 

дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа 

или примања мита у обављању послова у високошколској установи.; 5)Доказе о изборима 

у наставно и научно звање, ако је кандидат био биран у наставно и научно звање;  6)Доказе 

о испуњењу изборних услова: стручно-професионални допринос; допринос академској и 

широј заједници и сарадња са другим високошколским, научноистраживачким, односно 

институцијама културе или уметности у земљи и иностранству.   

 

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса. 



Неблаговремене пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране. 

Пријаве слати на адресу: Академија васпитачко-медицинских струковних студија, ул. 

Балканска бр.18, 37000 Крушевац. 

                                                                              



Извод из Правилника о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа 

наставника и сарадника Академије васпитачко-медицинских струковних студија бр. 01-

228/22-1 од 21. 04. 2022.године 

 

II  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА   

  

Члан 7.  

Избор у звања наставника заснива се на оствареним и мерљивим резултатима рада 

кандидата, који се, поред општих услова, исказују и следећим елементима:   

1. Обавезни елементи:   

1) Наставни рад  

2) Развојно-истраживачки, научно-истраживачки и стручни, 

односно уметнички рад.  

2. Изборни елементи:   

2.1 стручно-професионални допринос (аутор/коаутор елабората или 

студије, руководилац илисарадник на истраживачким пројектима, 

иноватор, аутор/коаутор патента или техничког унапређења, аутор/ коаутор 

уметничког пројекта или дела, сарадник на уметничком пројекту и др.); 

2.2 допринос академској и широј заједници (ангажовање у националним или 

међународнимистраживачким пројектима или пројектима за унапређење 

наставе, ангажовање у националним или међународним научним или 

стручним организацијама, институцијама од јавног значаја, културним или 

уметничким институцијама и др.); и 

2.3 сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким, односно 

институцијама културe илиуметности у земљи и иностранству (заједнички 

студијски програми или истраживачки пројекти, мобилност, 

интернационализација студија и др.). 

Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два од три изборна 

елемента, који морају да буду наведени и образложени у реферату 

комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање. 

1. ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА  

  

Члан 8.  

 

3) У звање предавач може бити изабран кандидат који испуњава следеће 

услове:   

- Да је стекао академски назив магистра наука или стручни 

назив специјалисте академских студија из научне (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, или, у пољу уметности, да је стекао назив магистра 

или специјалисте академских студија из уметничке области за коју се 

бира у звање, на акредитованом универзитету и акредитованом 

студијском програму, или да је стекао високо образовање првог или 

другог степена, из уметничке области за коју се бира у звање, на 

акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у 

Републици Србији, или у иностранству, а које је признато у складу са 

Законом о високом образовању и Законом о Националном оквиру 

квалификација Републике Србије, и има призната уметничка 

остварења;   

- Да испољава способност за наставни рад што се доказује: 

позитивном оценом педагошког рада коју је кандидат добио у 

студентској анкети а која се односи на претходни изборни период (за 

кандидате који имају педагошко искуство); позитивном оценом 

приступног предавања (за кандидате који немају педагошко искуство).   

- Да је постигао одговарајуће резултате у претходном периоду, 

а који се односе на следеће: да је учествовао у изради више развојно-

истраживачких, научних или стручних пројеката, односно уметничких 

пројеката, и то из области за коју се врши избор у звање, осим за 

наставнике који предају академско-општеобразовне предмете; да је 

објавио више стручних радова из уже области за коју се бира, односно 

да је остварио уметничка дела; - да је учествовао са радовима на 

научним и стручним семинарима и конференцијама, осим за поље 

уметности; да је учествовао у организацији и спровођењу показних 

вежби студентима у предузећима и установама, осим за поље 

уметности и наставнике који предају академско-општеобразовне 

предмете.  

 

2. МИНИМАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 

 Поље друштвено-хуманистичких наука  

Члан 11.  

 

Минимални критеријуми за избор у звање наставника за поље друштвено-

хуманистичких наука су:   

1) ПРЕДАВАЧ  

1.1. Обавезни услови за први избор у звање предавач  

1) Академски назив магистар или стручни назив специјалиста 

академских студија из области за коју се бира, уз претходно завршене 



одговарајуће студије, стечен на акредитованом универзитету и 

акредитованом студијском програму;  

2) 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;  

3) 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.  

4) У последњих пет година објављена два рада из категорије М51 или 

М52 из области за коју се бира.  

5) Два саопштења на међународним или домаћим научним скуповима 

из области за коју се бира.  

6) 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.  

1.2. Обавезни услови за поновни избор у звање предавач  

1) Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног периода;  

2) У претходном изборном периоду објављена два рада из категорије 

М51 или М52 из области за коју се бира.  

3) У претходном изборном периоду објављена два саопштења на 

међународним или домаћим научним скуповима из области за коју се бира.  

4) У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два 

стручна пројекта у привреди или установама, осим за наставнике који 

предају академско-општеобразовне предмете.  

1.3. Изборни услови(минимално 2 од 3):  

1.Стручно-професионални допринос. 

2.Допринос академској и широј заједници. 

3. Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и иностранству. 

 који морају бити наведени и образложени у реферату комисије за писање извештаја о 

пријављеним кандидатима. :   



Извод из Минималниих условима за избор у звања наставника на академијама 

струковних студија и високим школама струковних студија („Службени гласник РС” број 

130 од 29. децембра 2021. године 

 

II. ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА 

Члан 5. 

 

Избор у звања наставника на академијама струковних студија и високим школама 

струковних студија 

заснива се на оствареним и мерљивим резултатима рада кандидата, који се, поред општих 

услова, исказују и 

следећим елементима: 

1. Обавезни елементи: 

1.1. наставни рад; 

1.2. развојно-истраживачки, научно-истраживачки и стручни, односно уметнички рад; 

 

2. Изборни елементи: 

2.1. стручно-професионални допринос (аутор/коаутор елабората или студије, руководилац 

илисарадник на истраживачким пројектима, иноватор, аутор/коаутор патента или 

техничког унапређења, аутор/ коаутор уметничког пројекта или дела, сарадник на 

уметничком пројекту и др.); 

2.2. допринос академској и широј заједници (ангажовање у националним или 

међународним истраживачким пројектима или пројектима за унапређење наставе, 

ангажовање у националним или међународним научним или стручним организацијама, 

институцијама од јавног значаја, културним или уметничким институцијама и др.); и 

 

2.3. сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким, односно институцијама 

културe илиуметности у земљи и иностранству (заједнички студијски програми или 

истраживачки пројекти, мобилност, интернационализација студија и др.). 

Обавезни елементи дефинисани су овим минималним условима, а високошколска 

установа прецизније уређује садржаје изборних елемената. 



Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два од три изборна елемента, који 

морају да буду наведени и образложени у реферату комисије о пријављеним кандидатима 

за избор у звање. 

 

Члан 9. 

 

У звање предавач може бити изабран кандидат који испуњава следеће услове: 

1. 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, или, 

У пољу уметности, да је стекао назив магистра или специјалисте академских студија из 

уметничке области за коју се бира у звање, на акредитованом универзитету и 

акредитованом студијском програму, или да је стекао високо образовање првог или другог 

степена, из уметничке области за коју се бира у звање, на акредитованом универзитету и 

акредитованом студијском програму у Републици Србији, или у иностранству, а које је 

признато у складу са Законом о високом образовању и Законом о Националном оквиру 

квалификација Републике Србије, и има призната уметничка остварења; 

2. Да испољава способност за наставни рад што се доказује: 

– позитивном оценом педагошког рада коју је кандидат добио у студентској анкети а која 

се односи напретходни изборни период (за кандидате који имају педагошко искуство); 

– позитивном оценом приступног предавања (за кандидате који немају педагошко 

искуство). 

3. Да је постигао одговарајуће резултате у претходном периоду, а који се односе на 

следеће: 

– да је учествовао у изради више развојно-истраживачких, научних или стручних пројеката, 

односно уметничких пројеката, и то из области за коју се врши избор у звање, осим за 

наставнике који предају академско-општеобразовне предмете; 

– да је објавио више стручних радова из уже области за коју се бира, односно да је остварио 

уметничка дела; 

– да је учествовао са радовима на научним и стручним семинарима и конференцијама, 

осим за поље уметности; 



– да је учествовао у организацији и спровођењу показних вежби студентима у предузећима 

и установама, осим за поље уметности и наставнике који предају академско-

општеобразовне предмете; 

 

III. МИНИМАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА У ЗВАЊЕ 

 

Члан 11. 

Табела 3 

За поље друштвено-хуманистичких наука 

ПРЕДАВАЧ 

Обавезни услови за први избор у звање: 

1. Академски назив магистар или стручни назив специјалиста академских 

студија из области за коју се бира, уз претходно завршене одговарајуће студије, 

стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму; 

2. 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; 

3. 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. 

4. У последњих пет година објављена два рада из категорије М51 или М52 из 

области за коју се бира. 

5. Два саопштења на међународним или домаћим научним скуповима из 

области за коју се бира. 

6. 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. 

Обавезни услови за поновни избор у звање: 

1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног 

претходног изборног периода; 

2. У претходном изборном периоду објављена два рада из категорије М51 или 

М52 из области за коју се бира. 

3. У претходном изборном периоду објављена два саопштења на 

међународним или домаћим научним скуповима из области за коју се бира. 

4. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два стручна 

пројекта у привреди или установама, осим за наставнике који предају 

академско-општеобразовне предмете. 

Изборни услови (минимално 2 од 3): 

1. Стручно-професионални допринос. 

2. Допринос академској и широј заједници. 

3. Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и иностранству 
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