
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
Број: 1924 
Датум: 03.12.2018.год. 
В р а њ е 
 

             На основу члана 37. Статута Високе школе примењених струковних студија у Врању и 
члана 147. Закона о високом образовању („Сл.гласник РС“, број 88/17 и 27/18), Савет Школе на 
седници одржаној 30.11.2018.године, донело је следећу: 
 

 О Д Л У К У 
 

   УСВАЈА СЕ измена и допуна Статута Високе школе примењених струковних студија у 
Врању која гласи: 

У члану 44. на крају текста брише се тачка и додају се речи: „односно лице које је 
разрешено дужности органа пословођења у складу са овим законом, као и лице за које је 
Агенција за борбу против корупције дало препоруку за разрешење.“. 

У члану 169. додаје се став 4. и гласи: 
 „Савет Високе школе примењених струковних студија у Врању изабран по прописима 

који су важили до дана ступања на снагу овог закона, а коме мандат истиче након 01.јуна 
2019.године, покренуће процедуру за избор Савета Школе најкасније у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу Закона о изменама  и допунама Закона о високом образовању („Сл.гласник 
РС“, број 73/2018).“ 

  У члану 169. додаје се став 5. и гласи: 
„Орган пословођења – директор Високе школе примењених струковних студија у Врању 

који је изабран по прописима  који су важили до дана ступања на снагу Закона о изменама и 
допунама Закона о високом образовању („Сл.гласник РС“ број 88/2017), а коме истиче мандат 
након 01.јуна 2019.године, покренуће процедуру за избор директора најкасније у року од 60 
дана од дана ступања на снагу Закона о изменама  и допунама Закона о високом образовању 
(„Сл.гласник РС“, број 73/2018).“ 

  У члану 171. став 3. бојеви „2017/2018.“, замењују се бројевима „2018/2019“.   
   У члану 171. додаје се став 4. и гласи: 

 „У прву годину основних струковних студија може се уписати лице са положеном 
општом, стручном или уметничком матуром. “ 
   У члану 171. додаје се став 5. и гласи: 

„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.“ 

    О б р а з л о ж е њ е 
 

Измене и допуне Закона о високом образовању (Сл.гласник РС 73/2018) ступиле су на 
снагу 29.09.2018.године. Рок за усклађивањe Статута Високе школе примењених струковних 
студија у Врању и других општих аката Школе са новим Законом о високом образовању је 60 
дана од дана ступања на снагу измене и допуне Закона о високом образовању. Наставно-стручно 
веће је усвојило Предлог измене и допуне Статута Високе школе примењених струковних 
студија у Врању и упутило Предлог Одлуке  Савету Школе на одлучивање. 

 Савет Школе је размотрио напред наведено и донео Одлуку као у диспозитиву. 
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