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Број: 371/2
Датум: 29.03.2021. године
На основу члана 86. Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“ број 88/2017, 73/2018, 27/2018
– др.закон, 67/2019, 6/2020 – др.закон), члана 125. Статута Академије техничко - уметничких
струковних студија Београд (бр. 7-1/2019 од 17. 12. 2019. године, Измена и допуна 2/11-11 од
27.02.2020. године, Измена и допуна 2/17-3 од 17.09.2020. године), члана 5. Правилника о условима и
поступку за избор и ангажовање демонстратора (Зав.број 48/3-2 од 24.09.2020. године), као и Одлуке
Наставно-стручног већа Академије техничко уметничких струковних студија Београд бр.01-393/2 од
25.03.2021. године, објављује се:

КОНКУРС
за избор и радно ангажовање демонстратора за школску 2020/21. годину
Конкурс се расписује за избор четири кандидата у звање демонстратора за област
Електротехничко и рачунарско инжењерство и њихово радно ангажовање ван радног
односа за период који се завршава истеком школске 2020/2021. године, за потребе
Одсека Висока школа електротехнике и рачунарства и то студијских програма Аудио
и видео технологије (један кандидат), Аутоматика и системи управљања возилима
(два кандидата) и Електроника и телекомуникације.
I
УСЛОВИ
1. Општи услови које сви кандидати за избор у звање демонстратора треба да испуњавају
(без обзира на студијски програм за чије потребе кандидат жели да се ангажује) су
следећи:
 кандидат не сме бити правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи;
 кандидат мора имати статус студента струковних или академских студија првог,
другог или трећег степена, при чему кандидат на студијама првог степена
(основним студијама) мора имати остварених најмање 120 ЕСПБ бодова, са
укупном просечном оценом најмање 8 (осам);
 кандидат мора показивати интересовање и смисао за наставни рад.
2. Посебни услови које кандидати за избор у звање демонстратора треба да испуњавају
зависе од студијског програма за чије потребе кандидат жели да се ангажује
2.1. Кандидат који жели да се радно ангажују за потребе студијског програма Аудио и
видео технологије мора испуњавати следеће посебне услове:
 кандидат мора да је слушао предмет Дигитална телевизија и да је положио
испит из тог предмета, и
 кандидат мора поседовати знања неопходна за рад са опремом у аудио и видео
студију.
2.2. Кандидат који жели да се радно ангажују за потребе студијског програма
Аутоматика и системи управљања возилима мора испуњавати посебан услов знање
рада са софтверским пакетима (алатима) MS Office и MATLAB.
2.3. Кандидат који жели да се радно ангажују за потребе студијског програма
Електроника и телекомуникације мора испуњавати посебан услов да је слушао
предмете Основи електронике и Дигитална електроника и да је положио испите из тих
предмета (уколико је кандидат студент на основним студијама), или да је слушао и

положио испит из сличних предмета на мастер стуијама (уколико је кандидат студент
на мастер студијама).
II
ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС
Приликом пријављивања на овај конкурс, кандидат/и су дужни да доставе следећа
документа којима доказују испуњеност услова:
 пријава на конкурс, уз навођење за потребе ког студијског програма кандидат жели
да се ангажује;
 кратку биографију;
 потврду о неосуђиваности издату од стране Министарства унутрашњих послова
Републике Србије (потврду издаје полицијска станица по месту пребивалишта
кандидата);
 уверење којим доказује статус студента у школској 2020/2021. години (уверење се
добија у студентској служби установе);
 уверење о положеним испитима, са израженом укупном просечном оценом у
досадашњем току студирања (уверење се добија у студентској служби установе);
 друге одговарајуће доказе (потврде, сертификате и сл.) уколико постоје, а којима се
доказује испуњеност посебних услова.
Пријаве на конкурс са биографијом и горе наведеним документима којима доказује
испуњеност услова за избор у звање демонстратора, кандидат/и подносе на адресу Одсека
Висока школа електротехнике и рачунарства, Војводе Степе 283, Београд-Вождовац, у
канцеларију 006, у приземљу зграде. Кандидат је у обавези да у пријави наведе
студијски програм у погледу кога подноси пријаву на овај конкурс.
Напомена: Уколико кандидату до истека рока за конкурисање Министарство унутрашњих
послова није издало уверење о неосуђиваности, приликом пријаве на конкурс, кандидат
доставља потврду да је предао захтев за добијање предметног уверења, а само уверење о
неосуђиваности кандидат је дужан да достави најкасније до момента закључења уговора о
радном ангажовању.

Рок за конкурисање је 7. април 2021. године.

