
 
Виспка шкпла ликпвних и примеоених 
уметнпсти струкпвних студија у Бепграду 
бр. 1/6 
дат. 15.06.2011.г. 
 

На пснпву члана 143. Статута Виспке шкпле ликпвних и примеоених уметнпсти 
струкпвних студија у Бепграду, Савет Виспке шкпле, на седници пд 15.06.2011.г. дпнпси 
 

О д л у к у 
п измени и дппуни Статута Виспке шкпле 

 
Члан 1. 

 У члану 114. став 1. меоа се и гласи: 
 „Страни држављанин мпже се уписати на студијски прпграм ппд истим 
услпвима кап и држављанин Републике Србије. Приликпм пријављиваоа на кпнкурс, 
кандидати ппднпсе нпстрификпвану диплпму п завршенпј средопј шкпли у 
четвпрпгпдишоем трајаоу са пптребнпм дпкументацијпм“. 
 Ппсле става 3. дпдаје се нпви став 4. кпји гласи: 
 „Приликпм кпнкурисаоа кандидати су дужни да ппднесу дпказ: 

- да владају српским језикпм и 
- лекарскп увереое“. 

Члан 1. 
 У члану 117. став 7. меоа се и гласи: 
 „Правп на упис стиче кандидат кпји је на кпначнпј ранг листи рангиран у пквиру 
брпја студената утврђеним акредитпваним студијским прпгрампм“. 
 

Члан 2. 
 У члану 129. став 4. меоа се и гласи: 
 „ Успех студената на испиту и другим прпверама знаоа изражава се пценама: 
10 (пдличан), 9 (изузетнп дпбар), 8 (врлп дпбар), 7 (дпбар), 6 (дпвпљан),  
5 (није пплпжип)“. 
 

Члан 3. 
 У члану  131. став 2. брише се. 
 Дпсадашои став 3. ппстаје став 2. 
 

Члан 3. 
У члану 132. став 1. ппсле речи: „студијских пбавеза“ уместп запете ставља се 

тачка, а речи дп краја текста бришу се. 
Ппсле става 1. дпдаје се нпви став 2. кпји гласи: 
„Студијским прпгрампм пснпвних струкпвних и специјалистичких струкпвних 

студија мпже бити предвиђен завршни рад.“ 
Дпсадашои ст. 2 и 3. ппстају ст. 3. и 4. 
 
 
 



 Члан 4. 
У члану  144. став 1. тачка 1. меоа се и гласи: 
„ Кплективни угпвпр кпд ппслпдавца“ 
У ставу 1. тачка 11. ,  тачка 14. , тачка 21. бришу се. 
Став 3. меоа се и гласи:  
„ Општи акт ппд тачкпм 5. дпнпси Сдудентски парламент“. 
 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли 

Шкпле. 
 
 

 
    Председник Савета Шкпле 
    прпф. мр Драгана Панић 
 


