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На основу члана 64. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 

27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони) и члана 65. став 1 тачке 3. и 17. Статута 

Академије техничко-васпитачких струковних студија (Пречишћен текст Статута 01-1/414/3 од 

01.06.2021. године),  члана 40. Правилника о избору у звање и заснивању радног односа 

наставног особља Академије техничко-васпитачких струковних студија (Пречишћен текст, 

бр.01-1/820-7 од 01.12.2021.год.,01-1/867-4 од 16.12.2021.год.,01-1/55-6 од 28.01.2022.год.), на 

предлог Наставно-стручног Већа   Одсека Врање Академије техничко-васпитачких струковних 

студија (бр. 03-1/121 од 10.02.2022.год.), Председник Академије техничко-васпитачких 

струковних студија дана  22.02.2022. године донео је  

 

О  Д Л У К У  
о  расписивању Конкурса за избор једног предавача ван радног односа за ужу стручну 

област  Маркоекономија и рачуноводство 
 

I Расписује се конкурс за избор једног предавача ван радног односа за ужу стручну област  

Маркоекономија и рачуноводство. 

 

II Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

III Одлуку доставити Секретару Академије архиви Одсека Врање и архиви Академије 

техничко-васпитачких струковних студија. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Наставно стручно веће Одсека Врање на седници одржаној дана 10.02.2022. године 

донело је Одлуку о расписивању конкурса за избор једног предавача ван радног односа за ужу 

стручну област  Маркоекономија и рачуноводство (бр. 03-1/121 од 10.02.2022.год.) и исту 

доставило Председнику Академије техничко-васпитачких струковних студија. Председник 

Академије је полазећи од мера за унапређење рада Академије узимајући у обзир Одлуку НСВ-а 

Одсека Ниш АТВСС, донео Одлуку о расписивању Конкурса за избор једног предавача ван 

радног односа за ужу стручну област  Маркоекономија и рачуноводство. 

На основу свега напред наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

  

Председник Академије техничко-васпитачких 

струковних студија 
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