
П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ ПАРВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 
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СТУДИЈА БЕОГРАД 
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Датум: 22.12.2020. године 

БЕОГРАД, ДЕЦЕМБАР 2020. године 



На основу члана 24. став 4. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично 
тумачење), члана  47. и  78. став 1. тачка 13. 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) и Правилника о 
организацији и систематизацији послова на Академији техничко-уметничких 
струковних студија Београд (бр. 85 од 21.09.2020. године) , в.д. председника Академије 
техничко-уметничких струковних студија Београд, дана 22.12.2020. године, донео је 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 

НА АКАДЕМИЈИ ТЕХНИЧКО – УМЕТНИЧКИХ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД 

Члан 1. 

Овим Правилником о измени Правилника о организацији и систематизацији 

послова на Академији техничко-уметничких струковних студија (у даљем тексту: 

Правилник о измени Правилника о организацији и ситематизацији) врши се измена 

Правилника о организацији и систематизацији послова на Академији техничко-

уметничких струковних студија Београд број 85 од 21.09.2020. године (у даљем тексту: 

Правилник), у складу са указаном потребом да се изврши прерасподела броја 

извршилаца на одређеним радним местима (односно сарадничким звањима) која су 

утврђена Правилником. 

Члан 2. 

Члан 58. Правилника мења се и то тако што се у табеларном приказу који се налази 
у том члану, у петом реду који носи назив „Број извршилаца“: 

 у другој колони која носи назив „Одсек ВИШЕР“ број „17“ замењује
бројем „20“,

 у седмој колони која носи назив „Укупно АТУСС“ број „26“ замењује
бројем „29“.

Члан 3. 

Члан 59. Правилника мења се и то тако што се у табеларном приказу који се налази 
у том члану, у петом реду који носи назив „Број извршилаца“: 

 у другој колони која носи назив „Одсек ВИШЕР“ број „9“ замењује бројем
„6“,

 у седмој колони која носи назив „Укупно АТУСС“ број „15“ замењује
бројем „12“.




