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Kelt: 2018.11.30. 

Szám: 01-378/2018 

A felsőoktatási törvény 63. cikkelyének (1) bekezdése (a Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönyének 88/2017 és 73/2018 száma), valamint a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola 

Alapszabályzata 16. cikkelyének (1) bekezdése alapján a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola 

Tanácsa a  2018. november 30-án tartott ülésén elfogadja a következő dokumentumot: 

A SZABADKAI MŰSZAKI SZAKFŐISKOLA ALAPSZABÁLYZATÁNAK 

MÓDOSITÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT 

1. cikkely 

A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola Alapszabályzata 15. cikkelyének (1) bekezédése (4) 

pontjában, amelyet a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola Tanácsának a 2018.03.29-én tartott 

ülésén elfogadtak, a „Tanács” szavai a következővel egészülnek ki: „hat Tanácstagot az Iskola 

Tantestülete választ meg, három Tanácstagot a tanításon kívüli személyek választanak meg”.   

Új bekezdések (2) és (3) kerültek hozzáadásra, amelyek közlik: 

„Az oktatók és a tanársegédek sorát képviselő Tanácstagokat azok a kandidátusok 

alkotják, akik többségi szavazatot szereztek a Tantestületi ülés szavazóitól. 

A tanításon kívüli személyek sorát képviselő Tanácstagokat azok a kandidátusok 

alkotják, akik többségi szavazatot szereztek a tanításon kívüli személyek szavazóitól.” 

A jelenlegi (2) bekezdés a (4) bekezdés lesz. 

2. cikkely 

A 17. cikkely (3) bekezdése megváltozik és közli: 

„Az iskolaigazgató nem lehet olyan személy, aki ellen jogerős bírósági ítélet született nemi 

szabadság ellen elkövetett bűntettben, az Iskola által kiadott hivatalos okirat hamisítása miatt 

vagy egyéb bűntett elkövetése miatt, amelyben az illetőt jogerősen börtönbüntetésre ítélték, 

valamint azon személyek sem lehetnek igazgatók, akik vétettek a szakmai etika kódexe ellen, 

illetve olyan személy, akit a Felsőoktatási törvénynek megfelelően elbocsátottak az irányító 

testület kötelezettségei alól, valamint olyan személy, akinek az „Agencija za borbu protiv 

korupcije“ javaslatot tett az elbocsátására.” 

3. cikkely 

A 45. cikkelyhez új bekezdés került, amely közli: 

http://www.vts.su.ac.rs/


 
  

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – 
СУБОТИЦА 

SZABADKAI MŰSZAKI SZAKFŐISKOLA – SZABADKA 
  

МАРКА ОРЕШКОВИЋА 16, 24000 СУБОТИЦА, СРБИJА 
www.vts.su.ac.rs 

Tel: +381 (0)24/655-201 
Fax: +381 (0)24/655-255 
email: office@vts.su.ac.rs 

  

 

2/2  
 

 

 

„A középiskolai, szakmai és művészeti végzettséget szabályzó rendeletek alkalmazásáig a 

hároméves időtartamban megszerzett középfokú oktatásban részt vevő személyek is 

beíratkozhatnak az Iskola alapképzésére.” 

4. cikkely 

Ez a határozat az Iskola hirdetőtábláján való kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 

 

Tanácselnök 

Dr. Pintér Róbert 

 

http://www.vts.su.ac.rs/

