
ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА ШКОЛА 

ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ 

Број: 01-40/5-5 

Дана: 05.10.2018. године 

Б е о г р а д 

 

На основу члана 35. Статута Школе бр. 01-168 од 07.03.2018.године, Савет Високе 

текстилне струковне школе за дизајн, технологију и менаџмент, на седници одржаној 

дана 05.10.2018. године једногласно, донео je 

 

О Д Л У К У 

O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

 

 

Члан 1. 

У члану 20. иза речи „високим“ додају се речи „или средњим“. 

 

Члан 2. 

У члану 27. додаје се став 3.: 

 „Изузетно од става 1. овог члана, за студенте који учествују у програмима 

међународне мобилности може се вршити пренос ЕСПБ бодова између различитих 

студијских програма у оквиру свих степена и врсте студија.”.  

 

Члан 3. 
У члану 34. став 2. бришу се речи: „може да”.  

 

Члан 4. 
У члану 101. додаје се став 6.:  

„Студент који у последњој години студија има статус студента који се финансира из 

буџета, задржава право да се финансира из буџета најдуже годину дана по истеку 

редовног трајања студија.”.      

  Члан 5. 

 У члану 126. став 2. бројеви: „2017/2018.”, замењују се бројевима: „2018/2019.” 

 

Члан 6. 

 У члану 127. додаје се став 3.: 

"Високошколске установе које су, у складу са чланом 128. став 1. Закона о високом 

образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 

44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15, 87/16 и 88/17), издавале 

дипломе о стеченом научном називу доктора наука, а које су у време одбране докторске 

дисертације и издавања дипломе имале решење о испуњености услова за почетак рада и 

обављање делатности, у складу са чланом 116. став 2. истог закона, а нису имале 

сагласност на наставни план магистарских студија према прописима који су важили до 

ступања на снагу тог закона, сматра се да су издавале дипломе о стеченом научном 

називу доктора наука у складу са законом.”. 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, након чега ће се интегрисати у пречишћен 

текст Статута Школе.  
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