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На основу члана 87. став 1. тачка 29) и члана 125. став 2. Статута Академије техничко-
уметничких струковних студија Београд (број 7-1/2019 од 17.12.2019. године) и на 
основу члана 1. став 2. Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника 
Академије техничко-уметничких струковних студија Београд (број 48/1-3 од 
09.07.2020. године), Наставно-стручно веће Академије техничко-уметничких 
струковних студија Београд, на седници одржаној 24.09.2020. године,  донело је 

ПРАВИЛНИК   
О  УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР И АНГАЖОВАЊЕ 

ДЕМОНСТРАТОРА 

Основне одредбе 

Члан 1. 
Овим Правилником о условима и поступку за избор и ангажовање 

демонстратора (даље: Правилник) ближе се уређују услови и поступак избора у звање 
сарадника ван радног односа – демонстратора (у даљем тексту: демонстратор) и начин 
ангажовања демонстратора, за помоћ у настави на основним струковним студијама које 
се реализују на Академији техничко-уметничких струковних студија Београд (даље: 
АТУСС), односно Одсецима у саставу АТУСС. 

Услови за избор у звање демонстратора 

Члан 2. 
Да би могао бити биран у звање демонстратора кандидат мора испуњавати 

услове прописане Законом о високом образовању (даље: Закон), Статутом АТУСС и 
овим Правилником. 

Општи услови за избор у звање демонстратора 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, и 

- кандидат мора показивати интересовање и смисао за наставни рад. 
Конкурсом за избор у звање демонстратора могу се одредити и додатни, односно 

посебни услови за избор у звање демонстратора, у складу са намераваним 
ангажовањем демонстратора. 

Члан 3. 
Приликом одлучивања о избору у звање демонстратора, узима се у обзир општа 

просечна оцена коју је кандидат постигао на студијама, број испита које је кандидат 
положио (односно укупан број остварених ЕСПБ бодова), просечна оцена из наставних 
подручја, односно предмета који припадају ужој стручној области за коју се кандидат 
бира у звање демонстратора, као и дужина трајања студија.  

Поступак избора демонстратора 

Члан 4. 
У складу са потребама за квалитетно и рационално одвијање наставног процеса, 

Колегијум сваког од Одсека у саставу АТУСС или Наставно-стручно веће сваког од 
Одсека у саставу АТУСС, на иницијативу руководиоца студијског програма који се у 



одговарајућем Одсеку реализује, утврђује предлог за расписивање конкурса за избор у 
звање и радно ангажовање демонстратора за потребе тог Одсека. 

Предлогом из става 1. овог члана предлаже се временски период трајања 
конкурса (рок за подношење пријава на конкурс), посебни услови за избор у звање 
демонстратора, као и временски период ангажовања демонстратора, који не може бити 
дужи од једне школске године. 
 

Члан 5. 
На основу предлога из члана 4. овог Правилника, Наставно-стручно веће АТУСС 

доноси одлуку којом се утврђује потреба за расписивањем конкурса за избор у звање 
демонстратора. 

На основу одлуке Наставно-стручног већа АТУСС из става 1. овог члана и на 
основу предлога из члана 4. овог Правилника, председник АТУСС доноси одлуку о 
расписивању конкурса за избор у звање демонстратора и издаје налог за објављивање 
огласа о конкурсу за избор демонстратора. 

Оглас о конкурсу из става 2. овог члана објављује се на интернет страници 
АТУСС и на интернет страници одговарајућег Одсека.  

Оглас о конкурсу из става 2. овог члана обавезно садржи: 
 назнаку да се врши избор у звање демонстратора,  
 навођење свих (општих и посебних) услова за избор у звање 

демонстратора, 
 одређивање временског периода ангажовања демонстратора, 
 рок за подношење пријава на конкурс, и 
 документа која се подносе приликом пријаве на конкурс.  

Рок за пријављивање кандидата и подношење потребне документације одређује 
се огласом из става 2. овог члана.  
 

Члан 6. 
Након истека рока за подношење пријава на конкурс за избор у звање 

демонстратора, руководилац студијског програма за чије се потребе врши радно 
ангажовање демонстратора, сачињава извештај о пријављеним кандидатима, са 
предлогом за избор одређеног/их кандидата у звање демонстратора. 

Приликом састављања извештаја из става 1. овог члана и давања предлога за 
избор одређеног/их кандидата у звање демонстратора, руководилац студијског 
програма из става 1. овог члана може затражити мишљење наставника који је/су 
задужени за предмет на коме ће демонстратор бити ангажован. 

Извештај из става 1. овог члана мора да садржи:  
 основне податке о кандидату/кандидатима, 
 податке о испуњености свих (општих и посебних) услова за избор у звање 

демонстратора, 
 мишљење предметних наставника из става 2. овог члана, уколико га је 

руководилац одговарајућег студијског програма затражио, и  
 предлог за избор кандидата у звање демонстратора.   

Руководилац студијског програма извештај из става 1. овог члана упућује 
председнику и Наставно-стручном већу АТУСС. 

Представник одговарајућег Одсека у саставу АТУСС или председника АТУСС 
излаже извештај из става 1. овог члана на седници Наставно-стручног већа АТУСС.  

 
Члан 7. 

Избор у звање демонстратора, на основу извештаја руководиоца студијског 
програма из члана 6. став 1. овог Правилника, врши Наставно-стручно веће АТУСС.  

 
 




