
 
 
На основу члана 86. Закона о високом образовању („Службени 

гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 73/2018, 67/19, 67/19 6/20-др 
закон) и члана 111. Статута Факултета техничких наука у Чачку, бр. 
пречишћен текст  број. 3072. од  27. 12. 2019. године,  и број 1207./3 од 13. 
07. 2020. године)  

 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ 
 

р а с п и с у ј е 
 

К О Н К У Р С 
 

За избор једног  сарадника демонстратора, за  летњи  семестар  школ 2020/2021. год. 
 

 

      1. Једног  (1) сарадника  демонстратора за помоћ у реализацији наставе на основним 
струковним студијама, за  наставне предмете : Планирање производње, Производни 
менаџмент и предузетништво и Производни информациони системи,  у летњем 
семестру  школ. 2020/2021 године. 

 
  2. Услови за избор 

 
За сарадника  демонстратора за помоћ у настави на основним студијама  може бити изабран 
студент  одговарајућих академских студија првог, другог или трећег степена,  студент       
нтегрисаних академских студија или студент струковних студијс првог или другог степена,    
који је на студијама првог степена остварио најмање 120 ЕСПБ, укључујући и  положене 
испите  из предмета који се бирају, са укупном просечном оценом најмање  8 ( осам ). 

 
  3. Критеријуми за избор 
 

Критеријуми за избор у звање  демонстратора су дужина студирања и просечна оцена из 
наставних предмета од значаја за област за коју се демонстратор бира. 

 
     4. Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе: 

 
- Попуњену пријаву (образац у прилогу Конкурса) 
- Биографију 
- Уверење о положеним испитима током студија, односно оствареном броју ЕСПБ  
- Уверење о укупној просечној оцени током студија  
 

      5. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања на огласној табли и на 
интернет страници Факултета. 

 
Пријаве на Конкурс подносе се сваког радног дана од 8,00 до 14,00 сати у Деканату 
Факултета, или поштом на адресу: 

 
Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак 
Информације код продекана за наставу, телефон: 032/  302-763 

www.ftn.kg.ac.rs 
                                                 email: nastava@ftn.kg.ac.rs 
 

Објављено: 29 01. 2021. године 
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ 
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 
Ч А Ч А К 

 
 

П Р И Ј А В А 
на конкурс за избор сарадника  демонстратора  
у  летњем семестру  школ. 2020/2021. години 

 
 
 

Пријављујем се на конкурс за једног сарадника демонстратора                            
за  летњи семестар  школ. 2020/2021. године, објављен на огласној табли и на 
интернет страници Факултета, дана 29. 01. 2021. године.  
 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 
 

__________________________________________________________________ 
 

 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

 
 
 

_____________________________________ 
(име и презиме кандидата, бр. индекса) 

_____________________________________ 
(адреса становања) 

_____________________________________ 
(ЈМБГ) 

_____________________________________ 
(телефон) 

_____________________________________ 
(e-mail) 

 
_____________________________________ 

(потпис кандидата) 
 
 
Уз пријаву прилажем: 
 
1. Биографију 
2. Уверење о положеним испитима, одн. оствареном броју ЕСПБ  
4. Уверење о укупној просечној оцени током студија 


