ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
НОВИ САД
БРОЈ: 01-431-2/20
ДАТУМ: 12.09.2020. године
На основу чл. 41. Правилника о упису, рангирању и правилима студија, Високе
техничке школе струковних студија у Новом Саду, број 01-155-3/18 од 21.03.2018. год., чл.
102. и 103. Закона о високом образовању (Сл. Гласник РС. бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19 и
6/20- др закон) чл. 37. Статута Школе, решавајући по приговору Ковачевић Страхиње ЕТ
35/18, изјављеном на привремену ранг листу за упис у другу годину основних струковних
студија, студијски програм Електротехника, директор Школе Савић др Бранко донео је
следеће:
РЕШЕЊЕ
Усваја се приговор студента Ковачевић Страхиње ЕТ 35/18 изјављен на привремену
ранг листу за упис у другу годину студија из буџета, студијски програм Електротехника, у
целини као основан.
Студенту Ковачевић Страхињи признаје се 7 ЕСПБ бодова за испит из предмета
„Електрична мерење 2“ који је положио дана 05.09.2020. године, а који му није узет у
рачунање приликом одређивања броја ЕСПБ бодова ради конкурса за упис у другу годину
студија студената који се финасирају из буџета. Са овим испитом именовани има 48 ЕСПБ
бодова.
Налаже се Комисији за упис да ову промену спроведе у коначној ранг листи за упис
на другу годину студија на студијском програму „Електротехника“.
Образложење
Студент Ковачевић Страхиња ЕТ 35/18 поднео је приговор на привремену ранг листу
дана 11.09.2020., благовремено, обзиром да рок за подношење приговора истиче 12.09.2020.
година у 12.00 часова. Приговор је упућен директору Школе. У приговору наводи да је
положио испит из предмета „Електрична мерење 2“ дана 05.09.2020. године, а да му 7 ЕСПБ
бодова колико носи овај испит није урачунато у укупан број освојених ЕСПБ бодова.
Размотривши приговор студента извршио сам увид у документацију и закључио сам
да су наводи студента изнети у приговору основани те да је положио испит из предмета
„Електрична мерење 2“ дана 05.09.2020. године, а да му 7 ЕСПБ бодова колико носи овај
испит није урачунато у укупан број освојених ЕСПБ бодова. Додавањем 7 ЕСПБ бодова који
нису признати студенту његов збир износи 48 ЕСПБ бодова.
Са напред изнетог донета је одлука као у диспозитиву.
Доставити;
1. Именованом студенту,
2. Комисији за упис,
3. У досије студента,
4. У архиву школе.
Директор
_________________________
Савић др Бранко, проф.

