
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
AКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
ОДСЕК ВРАЊЕ 
Број:  
Датум:  
17500 В Р А Њ Е 
Ул. Филипа Филиповића 20 
Тел. 017/421-859 

 
Руководилац Одсека Врање Академије техничко-васпитачких струковних студија, на 

основу на основу члана 65ђ Статута Академије техничко васпитачких струковних студија, чл.86 
Закона о високом образовању (“Сл.гл.РС”, бр.88/17), Правилника о избору у звање и заснивању 
радног односа наставног особља АТВСС и Одлуке Наставно-стручног већа Одсека Врање 
доноси  

ОДЛУКУ О ОБЈАВЉИВАЊУ 
И Н Т Е Р Н О Г   К О Н К У Р С А 

 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: 
- Сарадник демонстратор за ужу научну област Meнаџмент и бизнис за школску 

2021/2022 и 2022/2023 годину, број извршилаца: 3. 
- Сарадник демонстратор за ужу научну област Макроекномија и рачуноводство за 

школску 2021/2022 и 2022/2023 годину, број извршилаца: Сарадник демонстратор за 
ужу научну област Макроекномија и рачуноводство за школску 2021/2022 и 
2022/2023 годину, број извршилаца: 3. 

-  Сарадник демонстратор за ужу научну област Заштита животне средине и 
технолошко инжењерство за школску 2021/2022 и 2022/2023 годину, број 
извршилаца: 1. 

- Сарадник демонстратор за ужу научну област Општа биотехнологија и Посебна 
биотехнологија за школску 2021/2022 и 2022/2023 годину, број извршилаца: 1. 

- Сарадник демонстратор за ужу научну област Хемија и Хемија животне средине за 
школску 2021/2022 и 2022/2023 годину, број извршилаца: 1. 

- Сарадник демонстратор за ужу научну област Производне технологије у машинском 
инжењерству за школску 2021/2022 и 2022/2023 годину, број извршилаца: 2. 

- Сарадник демонстратор за ужу научну област Примарна прерада дрвета за школску 
2021/2022 и 2022/2023 годину, број извршилаца: 1. 

 
УСЛОВИ: Студент студија првог, другог или трећег степена који је на основним студијама 
остварио најмање 120 ЕСПБ бодова, са просечном оценом најмање 8 (осам). 
Пријаве кандитата са прилозима (биографија, потврда о испуњености услова интерног конкурса 
и извод из матичне књиге рођених) подносе се на адресу: Академија техничко васпитачких 
струковних студија Одсек Врање, 17500 Врање, ул. Филипа Филиповића бр.20., у року од 5 дана 
од дана објављивања интерног конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
 
 
                     Руководилац Одсека Врање, 
         __________________________ 
         Др Владимир Поповић, предавач 
 


