АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАД
Београд, ул. Старине Новака бр. 24
Број: 2274
Датум: 11.04.2022. године
На основу члана 63. став 1. тачка 1) Закона о високом образовању ("Сл. гласник
РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 –
аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др. закон - у даљем тексту: Закон о високом
образовању) и члана 65. Статута Академија техничко-уметничких струковних студија
Београд (бр. 1084 од 10.09.2021. године - пречишћен текст - у даљем тексту: Статут
АТУСС), Савет Академије техничко-уметничких струковних студија Београд, на
електронској седници одржаној у периоду од 07.04.2022. године - 11.04.2022. године
доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКО - УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Члан 1.
У члану 49. додаје се нови став 5. који гласи:
„Функција руководиоца Одсека може престати:
1) истеком мандата, и
2) пре истека мандата (пре истека периода на који је именован):
- на лични захтев, односно подношењем оставке;
- стицањем услова за престанак радног односа, односно престанком својства које је
било основ за именовање;
- разрешењем од стране председника Академије, на основу предлога који је изгласан
већином гласова чланова већа Одсека;
- у случају смрти.
Престанак функције руководиоца Одсека, у случајевима из става 5. тачка 2), алинеје 1,
2 и 4. овог члана, констатује се од стране председника Академије.
Престанак функције руководиоца Одсека у случајевима из става 5. тачка 2), алинеје 1 и
2 овог члана, наступа моментом констатовања наступања разлога из става 5. тачка 2),
алинеје 1 и 2. овог члана од стране председника Академије.
Престанак функције руководиоца Одсека у случају из става 5. тачка 2), алинеја 4. овог
члана наступа даном смрти руководиоца Одсека.
Уколико из било ког разлога дође до престанка функције руководиоца Одсека пре
истека мандата, упражњено место мора се попунити у року који не може бити дужи од
30 (тридесет) дана од дана престанка функције руководиоца Одсека.“

