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На основу чл.65 Закона о високом образовању образовању („Сл.гласник РС„ бр.88/2017, 
27/2018-др.закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др.закон, 11/2021- аутентично тумачење и 67/2021),  
чл.98 и 190 ст.3   Статута Академије струковних студија Шабац пречишћен текст број: 01-
02/2020 од 31.12.2020. године, чл.4 ст.3 Правилника о полагању испита и оцењивању на 
испитима 01/20/2-57/2021 од 29.06.2021. год, по Захтеву Студентског парламента 
бр.01/198/2021 од 06.09.2021. год., Наставно- стручно веће Академије струковних студија 
Шабац,  дана 09.09.2021. године, једногласно је  донело следећу:  
 

О Д Л У К У  О 
 УВОЂЕЊУ ВАНРЕДНОГ ИСПИТНОГ РОКА У ШК.2020/2021. ГОД. 

 
1.   ОДОБРАВА СЕ Захтев Студентског парламента Академије струковних студија 

Шабац за одобрење ванредног испитног рока у шк.2020/2021 години; 
2.    Академија струковних студија Шабац у шк.2020/2021. години уводи ванредни 

испитни рок тако што ће се након редовног октобарског рока  спровести ванредни 
испитни рок „Октобар 2.; 

3.   НАЛАЖЕ СЕ Одсецима Академије да утврде термине и организују реализацију 
испитног рока „Октобар 2 „ непосредно по завршетку редовног Октобарског рока, 
како би се благовремено спровео конкурс за упис студената у другу и трећу годину 
студија у шк.2021/2022. Годину и несметано кренуло са реализацијом наставног 
програма за другу и трећу годину студија у наредној школској години.  

4.    Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
На основу чл.65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“бр.88/17, 27/2018,  73/2018– 
други закон, 67/19, 6/20 – и други закони) сходно чл.98 и 190 ст.3  Статута Академије 
струковних студија Шабац,  чл.4 ст.3 Правилника о полагању испита и оцењивању на испитима 
01/20/2-57/2021 од 29.06.2021. год, Наставно стручно веће Академије је сходно Захтеву 
студентског парламента Академије струковних студија Шабац, представника студената са 
Одсека за медицинске и пословно технолошке студије и Одсека за пољопривредно-пословне 
студије и туризам  за одобрење ванредног испитног рока у шк.2020/2021 години,  донело 
одлуку како гласи у дспозитиву. 
 
Доставити:   
- Студентском парламенту, 
- Наставно-стручном  већу  Одсека 3х, 
- студентским службама Одсека 3х,                        
- рачуноводству,                            
- Архиви  Наставно-стручног већа Академије  
                                    
                                                                               Председавајући Н-С већа Академије 
                                                                                               Председник Академије  

                                                                                                          
                                                                                            др Светлана Карић, проф.  
 
                                   
 


