
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА        

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

    С У Б О Т И Ц А 

Број:  01-191/2010 

Дана: 06.05.2010. 

 

 

 

 На основу члана 16. став 1. тачка 10. Статута Високе техничке школе струковних 

студија у Суботици,  Савет Школе на седници одржаној дана 06.05.2010. године, донео је 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗБОРУ СТУДЕНТА ГЕНЕРАЦИЈЕ  

И  

ИЗБОРУ СТУДЕНАТА ГЕНЕРАЦИЈЕ НА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА 

НА ВИСОКОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ 

 

 

Члан 1. 

Овим Правилником се регулише начин, поступак и критеријуми избора студента 

генерације и избора студената генерације на студијским програмима на Високој техничкој 

школи струковних студија у Суботици (у даљем тексту: Школа). 

 

Члан 2. 

Комисију за избор студента генерације и избора студената генерације на студијским 

програмима Школе, чине: 

- помоћник директора за наставу, 

- секретар Школе, 

- представници студената који су чланови Комисије за квалитет, 

- представник студентске службе. 

 

Члан 3. 

Студент генерације и студенти генерације на студијским програмима, бирају се сваке 

школске године, једном годишње, између 15. и 25. маја текуће школске године. 

 

Члан 4. 

Свечана додела признања студенту генерације и студентима генерације на студијским 

програмима, обавља се сваке године, у време прославе дана Школе или у термину који 

одреди директор Школе. 

 

Члан 5. 

Студент генерације и студенти генерације на студијским програмима, могу се бирати само 

из редова студената Школе, уз следеће критеријуме : 

- да су уписани на завршну годину студија, 

- да се у предходним школским годинама остварили најмање по 60 ЕСПБ бодова 

годишње, 

- да су током претходног школовања исказали понашање примерено студенту. 

 



 

Члан 6. 

Приликом избора студента генерације и студената генерације на студијским програмима 

Школе, Комисија се руководи подацима које прибавља од студентске службе: 

- списак свих студената уписаних на Школу у текућој школској години, који су у 

предходним школским годинама остварили најмање по 60 ЕСПБ годишње, 

- списак свих положених испита студената из предходне алинеје, са оценама и 

бројем ЕСПБ за сваки положени испит, закључно са 14. мајем текуће школске 

године, 

- израчунату вредност i

i

i ESPBocena *     за све положене испите. 

 

Студентом генерације и студентима генерације на студијским програмима, проглашавају 

се студенти са највећим збиром из предходног става. 

 

Члан 7. 

Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана његовог објављивања на огласној табли 

Школе. 

 

 

 

 

 

 

       ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ 

 

        Мр Роберт Пинтер 

         с.р. 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Правилник је објављен на огласној табли Школе, 07.05.2010. године, и ступио је на снагу 

15.05.2010. године. 

 

 


