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Одговорност
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Све организационе јединице

Академија техничких струковних студија Београд

На основу члана 202. став 4. Статута Академије техничких струковних студија Београд, Привремени Савет
Академије техничких струковних студија Београд, на седници одржаној дана 28.8.2020. године, донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Члан 1.
У Статуту Академије техничких струковних студија Београд број 4/2 од 7.10.2020. године у члан 16. мења се
и гласи „Академија има свој заштитни знак и заставу“

Заштитни знак

Застава

Заштитни знак - хоризонтални

Заштитни знак - сива скала
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Члан 2.
У члану 17. став 1. мења се и гласи „Дан Академије је 21 мај“
Члан 3.
У члану 22. став 5. уместо речи „Академије“ треба да стоји реч „Одсека“.
У члану 22. став 5. након речи „пуним радним временом“ треба да стоје речи „из реда професора струковних
студија“.
Члан 4.
У члану 49.
- став 1. тачка 12. мења се и гласи „Општа електротехника, електроника и аутоматика“;
- став 1. тачка 41. мења се и гласи „Прехрамбена технологија и нутриционизам“;.
- став 1. тачка 51. мења се и гласи „Рачунаром подржани технолошки системи са процесом пројектовања и
конструисања“;.
- додају се нове тачке и то:
„69. Дизајн ентеријера;
70. Унутрашња архитектура;
71. Дизајн намештаја;
72. Дизајн расвете и осветљења;
73. Дигиталне уметности;
74. Израда модела и прототипова;
75. Дизајн урбаног мобилијар;
76. Дизајн процес;
77. Нови медији у дизајну;
78. Примена рачунара у дизајну;
79. Комуникације у дизајну;
80. Дигиталне технологије;
81. Дизајн јединственог корисничког искуства;
82. Дизајн иновација;
83. Развој дизајн концепта;
84. Анализа животног циклуса;
85. Биотехнологија;
86. Еколошки менаџмент;
87. Енергетско искоришћење отпада;
88. Индустријаска екологија;
89. Ризици у радној и животној средини;
90. Моделовање и симулације у заштити животне средине;
91. Методе и технике испитивања материјала;
92. Токови материјала у животној средини;
93. Управљање отпадом;
94. Циркуларна економија;
95. Професионални ризик;
96. Управљање системом заштите на раду
97. Управљање знањем у области заштите на раду;
98. Заштита на раду при извођењу грађевинских радова;
99. Безбедност и здравље на раду у технолошким процесима;
100. Системска регулатива у области безбедности и здравља на раду;
101. Ергономско обликовања радног места;
102. Безбедност средстава за рад “.
Члан 5.
У члану 51.
- у делу који се односи на Одсек Београдска политехника у делу мастер струковних студија додаје се
тачка „3.Графичка производња“;
- у делу који се односи на Одсек Компјутерско-машинско инжењерство након основних студија додаје се
алинеја „-специјалистичке струковне студије и тачка 1. Индустријско инжењерство“;
- у делу који се односи на Одсек Техникум Таурунум у делу мастер струковних студија додаје се тачка
„2.Безбедност саобраћаја и организација саобраћаја и транспорта“;
Члан 6.
У члану 61. став 2. мења се и гласи „Орган управљања Академије је Савет Академије (у даљем тексту:
Савет).
Савет има 19 чланова који се бирају по следећој структури:
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10 чланова (55%) представници Академије и то на следећи начин:
- три (3) члана из реда Одсека –Београдска политехника, Београд и то: два (2) члана из реда наставног
особља и један (1) члан из реда ненаставног особља;
- два (2) члана из реда Одсека – Компјутерско-машинско инжењерство Београд и то: два (2) члана из реда
наставног особља;
- два (2) члана из реда Одсека - Техникум Таурунум, Београд и то: два (2) члана из реда наставног особља;
- три (3) члана из реда Одсека – Примењене инжењерске науке Пожаревац и то: два (2) члана из реда
наставног особља и један (1) члан из реда ненаставног особља;
2. шест (6) чланова (30%) представника оснивача;
3. три (3) члана (15%) представници студената Академије.
Представници Академије из реда ненаставног особља Одеека ће вршити замену након испуњеног целог
мандата, односно у следећем мандату Савета Академије представнике из реда ненаставног особља Одсека,
по једног, ће бирати Одсеци Компјутерско-машинско инжењерство Београд и Техникум Таурунум, Београд
и тако наизменично“.
Члан 7.
У члану 63. став 1-4. уместо речи „Академије“ треба да стоји реч „Одсека“.
1.

Члан 8.
У члану 64. став 4. брише се реч „сталном“.
Члан 9.
У члану 71. став 3. брише се „тачка 3 и 4“.
Члан 10.
У члану 76. став 2. уместо речи „Одсеку“ треба да стоји „правним предходницима Академије“.
Члан 11.
У члану 88.
- став 1. мења се и гласи „Председник Академије може именовати свог заменика уз предходну писмену
сагласност Савета Академије“
- став 3. речи „највише 5 (пет)“ мењају се и гласе „највише 4 (четири)“.

`

Члан 12.
У члану 92.
- став 2. тачка 1. након речи „заменик“ додаје се реч „председника“;
- став 2. тачка 3. мења се и гласи „по два представника Већа одсека који имају најмање 5(пет) година
искуства рада у Одсеку, односно правним предходницима Академије и“.
Члан 13.
У члану 94. став 1. тачка 10. мења се и гласи „ Одлучује о расписивању конкурса за пријем и избор
наставника и сарадника и предлаже председнику Академије расписивање конкурса“.
Члан 14.
У члану 96,
- став 2. тачка 8. мења се и гласи „предлаже чланове комисија за припрему извештаја за избор у звање и
заснивање радног односа наставника и сарадника на Академији и даје сагласност иницијативи Већа
катедри, за покретање поступка за избор у наставно звање и заснивање радног односа“;
- став 2. тачка 13 брише се ;
- став 2. тачка 15 брише се .
Члан 15.
У члану 97. став 2. након речи „Савета за квалитет“ додају се речи „, шеф рачуноводства“.
Члан 16.
У члану 99,
- став 1. тачка 3. мења се и гласи „предлаже Већу одсека расписивање конкурса за избор у звање наставника
и сарадника“
- став 1. тачка 9. брише се.
Члан 17.
У члану 100. став 1. бришу се речи „а најмање једанпут месечно“.
Члан 18.
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