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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА Н: БЕОГРАД

Члан 1.
У Статуту Високе техничке школе струковних студија Н. Београд Број: 197/2010-01 од 12.07.2010. 

године, са изменама и допунама Број: 310/2010-01 од 05.10.2010., Врој: 48/20Н-01 од 14.02.2011., Број: 
97/2011-01  од  15.03.2011.,  Број:  310/2011-01  од  28.06.2011.,  Број:  21672012-01  од  10.05.2012  године 
(Статут), у члану 11. став 1., додајс сс алније 7. и гласи:

„Високошколске јединице ван седишта Школе без својства правног лица".

Члан 2.

            Иза члана  13. додаје се ново поглављс „Оснивање Високошколске једипнце ван седишта Школе 
без својства правног лица" и новичланови 13а, 136, 13в и 13г.

Члан 13а
Школа може оснивати високошколске јединице ван седишта Школе без својства иравпог лица.
Одлуку  о  оснивању  високошколских  једипица  ван  седишта  Школе,  доноси  Савет  Школе,  на 

предлог Наставног већа.
У  високошколској  јединици  ван  седишта,  Школа  обезбеђује  услове  за  реализацију  студијских 

програма, у свему у складу са Законом.

Члан 136

У  Високошколској  једшшци  ван  седишта  Школе  изводе  се  акредитовани  студијски 
програмиШколе.

Члан 13в
Студенти високошколске јединице ван седишта Школе, имају своје аредставнике у Комисији за 

обезбеђење квалитета, Студснтском парламенту, Наставном всћу и Савету Школе. Поступак  избора  
представпика  студената  уређује  се  Правилииком  о  раду  високошколске јединице ван седишта Школе, 
овим Статутом и другим општим актима Школе.

Члан 13г
Организација и рад високошколске јединици ван седишта Школе, ближе се уређује 

Правилником о раду високошколске јединице ван седишта Школе.



Члан 3.
У члану 40. став 2. иза речи „буцета", уместо тачке, уписује се запета и додају се речи:,. 

како у седишту, тако и у високошколској јединици пан седишта Школе".
У ставу 3. истог члапа иза речи „Конкурс", додају се речи: „расписује директор Школе

ИИСШ".

У истом члану, додаје се нови став 4. и гласи:
„Све одредбе Статута и других општих аката Школе, које се одпосе на спровођсњс конкурса и 

упис у Школу, примепгују се и на високошколске јединице ван седишта Школе".

Члан 4.
У члану 91., додаје се нови став 5. и гласи:
Једног   представника    студената,     Студентски     парламент   бира   из    реда   студената 

високошколске јединице ван седишта Школе.
Досадашњи ставови 5. и 6., постају ставови 6. и 7.

Члан 5.
У члану 107„ додаје се нови став 3. и гласи:
„У раду Наставпог већа учествују студента представници високошколске јединице ван седишта 

Школе по пропорционалној застушЂености".

Члан 6.
У члану  161. став 2. иза речи „рада", брише се тачка и додају речи:  „ у Школи и 

високошколској јединици ван седишта Школе"

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 


