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Београд 

 

 

 На основу одредаба Члана 58. Став 1, Тачка 15. Статута Високе школе за 

комуникације, као и на основу Одлуке Наставно-научног већа број 03/02 од 01.07.2017. 

године, директор Високе школе за комуникације расписује  

 

 

КОНКУРС 
за избор у звања наставника и сарадника и заснивање радног односа 

 

 

1. Редовног професора за уже наставне области Цивилизација и Култура – 1 

извршилац.  

2. Ванредног професoра за уже наставне области Комуникологија, Друштво, 

Маркетинг и Медији – 1 извршилац.  

3. Ванредног професора за уже наставне области Комуникологија, Медији и 

Маркетинг – 1 извршилац.  

4. Ванредног професора за уже наставне области Психологија и Социјална 

психологија – 1 извршилац.  

5. Доцента за уже наставне области Цивилизација, Друштво  – 1 извршилац. 

6. Доцента за ужу наставну област Друштво – 1 извршилац.  

7. Доцента за ужу наставну област Медији – 2 извршиоца.  

8. Доцента за уже наставне области Маркетинг и Медији – 1 извршилац. 

9. Доцента за уже наставне области Комуникологија, Култура и Медији – 2 

извршиоца. 

10. Доцента за уже наставне области Култура и Практична филозофија – 1 извршилац 

11. Доцента за ужу наставну област Организације – 1 извршилац. 

12. Доцента за уже наставне области Драмске и аудио-визуелне уметности – 1 

извршилац. 

13. Доцента за ужу наставну област Култура – 2 извршиоца. 

14. Доцента за ужу наставну област Рачунарство – 1 извршилац. 

15. Наставника вештина за ужу наставну област Практично знање језика (Енглески 

језик) – 1 извршилац.   

16. Наставника вештина за ужу наставну област Практично знање језика (Немачки 

језик) – 1 извршилац.   

17. Асистента за ужу наставну област Култура – 2 извршиоца. 

18. Асистента за уже наставне области Комуникологија и Друштво – 2 извршилац. 

19. Асистента за уже наставне области Медији – 1 извршилац. 

20. Асистента за ужу наставну област Рачунарство – 2 извршиоца. 

 Избор наставника вештина, доцената и ванредних професора врши се на одређено 

време од 5 (пет) година а редовног професора на неодређено време.  



 Кандидати за наставничка звања треба да имају VIII степен стручне спреме, 

односно докторат наука. Сви кандидати морају да испуњавају услове предвиђене Законом 

о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 

97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15. и 87/16.), Статутом 

Високе школе за комуникације и Правилником о ближим условима за избор наставника и 

сарадника ВШК (доступно у секретаријату ВШК). 

 Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, оверен препис 

диплома свих нивоа студија, очитана/копија личне карте кандидата, списак научних и 

стручних радова, објављене радове и друге доказе у складу са напред наведеним актима) 

доставити на адресу Високе школе за комуникације, Андре Николића 26, Београд. у року 

од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву са доказима кандидат доставља и 

својеручно потписану Изјаву о оригиналности чији образац се може преузети са линка: 

http://www.viskom.edu.rs/o-nama-2/dokumenti/ 

 Неблаговремено достављене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 

 

 У Београду, дана 15.07.2017. 

 Број: 02/03-2017 

 

 

 

ВИСОКА ШКОЛА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ 

Др Бобан Томић, Директор 

 

 


