На основу члана 30. а у вези са чланом 55 став 1 Закона о високом образовању ("Сл. гласник
РС"бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008. и 44/2010.), Наставно веће Високе
школе струковних студија за васпитаче у Шапцу на седници од 10. септембра 2010. године
донело је

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ
ПРАВИЛНИКА
О ИЗРАДИ И ОДБРАНИ ЗАВРШНОГ РАДА

Члан 1
У Правилнику о изради и одбрани завршног рада број 136 од 3. 3. 2009. године у члану 5, на
крају реченице уместо тачке ставља се запета и додају речи "као и академскоопштеобразовних предмета који су у вези са предшколским васпитањем и образовањем."
Члан 2
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли и сајту
школе.

У Шапцу
Број 566-1/4
Дана 10. 9. 2010.

На основу члана 30. а у вези са чланом 55 став 1 Закона о високом образовању ("Сл. гласник
РС"бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008. и 44/2010.), Наставно веће Високе
школе струковних студија за васпитаче у Шапцу на седници од 12. новембра 2010. године
донело је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА
О ИЗРАДИ И ОДБРАНИ ЗАВРШНОГ РАДА

Члан 1
У Правилнику о изради и одбрани завршног рада број 136 од 3. 3. 2009. године и број 566/1-4
од 10. 9. 2010. године, у члану 14 додаје се нови став два који гласи:
"Завршни рад се предаје студентској служби до 10. у месецу".
Досадашњи став два постаје став три.
Члан 2
Члан 17 мења се и гласи:
"Студентска служба, после десетог у месецу, доставља по један примерак завршног рада
члановима Испитне комисије, а четврти примерак након одбране завршног рада доставља
библиотеци Школе."
Члан 3
У члану 18 став 1 мења се и гласи:
"Чланови Испитне комисије дужни су да у року од десет дана пре одбране завршни рад
прегледају и своје мишљење о завршном раду саопште ментору."

Став 4 мења се и гласи:
"Кандидату коме завршни рад комисија оцени позитивно, заказује се одбрана завршног рада,
по правилу у трећој декади текућег месеца."
Крајњи рок одбране завршног рада Студентска служба уписује на посебном обрасцу - Прилог 4
овог правилника, који се даје кандидату и ментору."
Став 9 мења се и гласи:
"Завршни испит полаже се сваког месеца према утврђеној процедури."
Члан 4
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.
Број: 735/4-1
Дана: 12. 11. 2010. године
Шабац

