
Академија техничко-васпитачких 
струковних студија - Одсек Ниш 

Број: _____- _________ 

_____. _____. 2021. год. 
 
На основу члана 19. тачка 5. алинеја 2. Правилника о стицању и расподели сопствених прихода 

остварених у Академији техничко-васпитачких струковних студија и одлуке руководиоца одсека Ниш о 
одобравању средстава за подстицај научно-истраживачког рада у циљу публиковања резултата у 
часописима и публикацијама са импакт фактором, стручног усавршавања запослених у АТВСС - Одсек Ниш 
за школску 2020/2021. годину, подносим 

 
З А Х Т Е В 

  
- За финансирање учешћа на конференцији  

 

  Домаћа  Домаћа са међународним учешћем  Међународна 
 

- За учешће на саветовању  Први пут  Други пут 
  

- За полагање стручног испита - стицања лиценце   
 

Назив конференције/саветовања  

 
 

Линк до сајта конференције/саветовања  
 

Место одржавања    Време одржавања  

Датум одласка   Датум повратка  

Наслов рада  

 

аутори  

 
 
Стимулативна средства биће искоришћена за: 

сврха износ 
  трошкови котизације  
  трошкови смештаја  
  трошкови превоза  
  трошкови дневница у земљи  
  трошкови дневница у иностранству  

 

Назив рада објављен у последњем Зборнику   

 
     
 Потпис  Датум 

1.  Библиотекар    

2.  Помоћник руководиоца одсека за наставу и акредитацију    

3.  Подносилац захтева    
 
Напомена:  
-   подносилац захтева за учешће на конференцији дужан је да Зборник радова са конференције достави библиотеци Школе, 
-  Помоћник руководиоца одсека за наставу и акредитацију својим потписом одобрава одлазак на конференцију и потврђује да ће се наставни 
процес реализовати у потпуности одговарајућом заменом или надокнадом часова.  

 
   
Захтев одобрен _____. _____. 2021. год.   Руководилац АТВСС - Одсек Ниш 



УПУТСТВО 
 
Средстава за подстицај стручног усавршавања запослених у АТВСС - Одсек Ниш и учешћа на научно-
стручним скуповима и конференцијама у земљи и иностранству се одобравају основу захтева који се 
подноси У библиотеци Одсека Ниш, под условом стабилног финансијског функционисања Одсека Ниш и 
под условом да је: 

- захтев потписан од стране библиотекара, помоћника руководиоца одсека за наставу и 
акредитацију, 

- подносилац захтева првопотписани аутор, 

- подносилац захтева својим потписом на захтеву гарантује да је на раду јасно нагласио назив 
установе „Академија техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Ниш“, односно „The 
Academy of Applied Technical and Preschool Studies – Niš department“ 

- подносилац захтева, у року од месец дана од дана учешћа на конференцијама за која је користио 
средства за подстицај стручног усавршавања АТВСС - Одсек Ниш, доставио примерак зборника 
радова са конференције у штампаном облику или у електронском формату на CD, а уколико 
зборник није издат у штампаном облику или на CD подносилац захтева може да достави и линк на 
коме су доступни радови са конференције на којој је учествовао, односно на коме је доступан његов 
рад, 

- подносилац захтева у зборнику радова који издаје Одсек Ниш, за претходну годину објавио рад као 
првопотипасни аутор, 

- да није прекорачен лимит средства намењен за подстицај стручног усавршавања и учешћа на 
научно-стручним скуповима и конференцијама у земљи и иностранству за школску годину. 

Уколико нису испуњени горе прописани услови захтев ће се одбити. 

 
 


