
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД 
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Датум:  15.10.2020 године 
 

На основу члана  члана  66. и 105. став 1. тачка 2. Статута  Академије 
струковних студија Београд и Одлука Наставно - стручног већа Академије 
донетих на седници одржанној дана 30.09.2020 године и предлога допунских 
критеријума Руководиоца Одсека Висока хотелијерска школа , председник  
доноси 
 

О Д  Л  У  К  У 
О РАНГИРАЊУ СТУДЕНАТА ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА БУЏЕТСКОГ 

СТУДЕНТА У ДРУГОЈ И ТРЕЋОЈ ГОДИНИ СТУДИЈА 
НА ОДСЕКУ ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА  ШКОЛА 

У школској 2020/21 години 
 
 

1. Студенти који у текућој школској години остваре 48 ЕСПБ бодова имају  
право да се у школској 2020/2021  години финансирају  из буџета ако се рангирају  
у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета, у складу 
са законом.  

    2. Рангирање студената из тачке 1. овог члана обухвата студенте који се 
уписују на исту годину студија на одређени студијски програм , а врши се 
полазећи од број остварених ЕСПБ бодова, постигнутог успеха у савлађивању 
студијског програма и укупних година студирања .  Вредновање укупних година 
студирања се врши на следећи начин:  

- за упис у другу годину студија, вредност  из претходна два критеријума  се  
умањује за 5%  за сваку годину студирања преко једне школске године, 

- за упис у трећу годину студија, вредност  из претходна два критеријума  се  
умањује за 5%  за сваку годину студирања преко две  школске године. 

 
3.  ЕСПБ бодови стечени признавањем испита положених на другој 

високошколској установи се  не урачунавају приликом рангирања. 
 

  4. Вредновање постигнутог успеха у савлађивању студијског програма из 
тачке  2. ове Одлуке врши се на следећи начин: 

 4.1. за упис у другу годину студија рачуна се збир  ЕСПБ бодова из 
предмета прве године студија положених  у школској 2019/2020 години на који се 
додаје  идекс 1,5 пута просек оцена из тих  предмета 

 4.2. за упис у трећу годину студија рачуна се збир  ЕСПБ бодова из 
предмета друге године студија положених  у школској 2019/2020 години на који 
се додаје  идекс 1,5 пута просек оцена из тих  предмета. 
 

5. Уколико има више студената који су стекли услов за упис на буџет него 
расположивих места, примениће се  додатни критеријум просечне оцене из  
апликативно-стручних предмета из тачке 4. ове Одлуке. 

 



 6. Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери 
који у текућој години остваре 36 ЕСПБ имају право да се у наредној школској 
години финансирају из буџета Републике Србије – чл.103. Закона о високом 
образовању и чл.105.став 1 тачка 4. Статута Академије струковних студија 
Београд. 
 

7. 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 
Имајући у виду отежане услове реализације наставе  у току школске године 

због ванредне ситуације са епидемијом ширења заразне болести изазване  COVID 
19,  препорука и закључака Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
донета је Одлука као у диспозитиву. 
 
 
 

 
Доставити:             П р е д с е д н и к 
                                  Наставно-стручног већа  
         Академије струковних студија Београд 
- Одсеку Висока хотелијерска школа 
- архиви 
               Др Славољуб Вићић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


