РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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Београд
Старине Новака 24
На основу члана 149. Статута Високе текстилне струковне школе за дизајн, технологију
и менаџмент у Београду бр. 01-90/1-1 од 28.02.2013. године, на предлог Наставног већа,
Савет Школе, на седници одржаној 18.11.2016. године донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ВИСОКЕ ТЕКСТИЛНЕ СТРУКОВНЕ ШКОЛЕ
ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ
Члан 1.
У члану 24. додаје се нови став:
„Од школске 2017/2018. године укида се ВЈ Јагодина и укидају се модули на
студијским програмима Текстилно инжењерство и Модни менаџмент.
Одсеци се организују за један или више студијских програма основних и
специјалистичких струковних студија.
У Школи су организовани следећи одсеци:
1. Одсек Дизајн
Студијски програм основних струковних студија :
- Дизајн текстила и одеће.
2. Одсек Технологија
Студијски програм основних струковних студија:
- Текстилно инжењерство
Студијски програм специјалистичких струковних студија:
- Одећа специјалне намене
3. Одсек Менаџмент
Студијски програм основних струковних студија:
- Менаџмент у текстилној индустрији
Студијски програм специјалистичких струковних студија:
- Модни менаџмент“.
Члан 2.
У члану 56. проценат „70%“ замењује се процентом „50%“.
Члан 3.
У члану 67. став 2., реч „новембру“ замењује реч „априлу“.
Члан 4.
Члан 81. допуњује се, тако да гласи: “ Звања сарадника у Школи су: асистент, сарадник
у настави, стручни сарадник и сарадници ван радног односа: стручни сарадникпрактичар и сарадник-демонстратор“.
Члан 5.
У члану 84. додаје се, као последњи, став:
„На основу реалних потреба да се наставни процес организује на квалитетан,
рационалан и ефикасан начин, Школа може да ангажује и сараднике ван радног односа,
сагласно одредбама Закона и Правилника о избору наставника и сарадника“.

Члан 6.
У члану 108. став 1. мења се и гласи: „Веће образује Комисију за обезбеђење квалитета
студијских програма, наставе и услова рада“.
Члан 7.
На крају члана 131. додаје се:
„Студенти уписани од 2017/2018.године који заврше основне струковне студије
остваривши најмање 180 бодова стичу стручни назив:
- ”струковни дизајнер”, за завршен студијски програм Дизајн текстила и одеће“;
- “струковни инжењер технологије”, за завршен студијски програм Текстилно
инжењерство;
- “струковни инжењер менаџмента”, за завршен студијски програм Менаџмент у
текстилној индустрији.
Студенти уписани од 2017/2018.године који заврше специјалистичке струковне студије
у Школи стичу стручни назив “специјалиста” са назнаком звања другог степена
струковних студија из одговарајуће области и то:
- “специјалиста струковни инжењер технологије”, за завршен студијски програм Одећа
специјалне намене“;
- “специјалиста струковни инжењер менаџмента”, за завршен студијски програм Модни
менаџмент“.
Члан 8.
Члан 135. став 1. мења се тако да гласи: „Број испитних рокова је шест“.
Члан 9.
Члан 155. став 2. мења се и гласи: „Студенти уписани у прву годину основних студија
школске 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009,2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. и
2013/2014. године задржавају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана
по истеку редовног трајања студија“.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, након чега ће се интегрисати у пречишћен
текст Статута Школе.
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ
др Адела Медовић Баралић

