
 

                
                                

 
Висока пословно-техничка школа 
струковних студија, Ужице 
Трг Светог Саве 34 
31 000 Ужице 

ТЕМПУС пројекат 
„Модернизација и хармонизација студијских 
програма из области туризма у Србији“ 
Број: 2016/09-00/2 
20. септембар 2016. год. 
 
 
По расписаном јавном конкурсу Високе пословно-техничке школе струковних 
студија, Ужице, од 26. августа 2016. год. ради упућивања студената Високе 
пословно-техничке школе на студијски боравак у иностранству у трајању од 1 (један) 
месец, а у склопу ТЕМПУС пројекта број 544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR, под 
називом: „Модернизација и усклађивање студијских програма из области туризма у 
Србији“, Комисија у саставу проф. др Радмила Новаковић Костић, председник, мр 
Слободан Петровић и МСц Ненад Милутиновић, чланови, доноси 

 
 

РЕШЕЊЕ 
 

о селекцији студената за студијски боравак у иностранству 
 
 
По расписаном јавном конкурсу Високе пословно-техничке школе струковних 
студија, Ужице, од 26. августа 2016. год. ради упућивања студената Високе 
пословно-техничке школе на студијски боравак у иностранству у трајању од 1 (један) 
месец, за поменуто студијско путовање изабрани су следећи студенти: 
 
1. МАРИЈА ЂОРЂЕВИЋ, СТ 10/15, студент специјалистичких студија, модул Еко-туризам, 
и 
2. КРИСТИНА РАДИЧЕВИЋ, ТТ 004/14, студент треће године на студијском програму 
Туризам. 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице, је 26. августа 2016. год. 
расписала конкурс ради упућивања студената Високе пословно-техничке школе на 
студијски боравак у иностранству у трајању од 1 (један) месец, а у склопу ТЕМПУС 
пројекта број 544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR, под називом: „Модернизација 
и усклађивање студијских програма из области туризма у Србији“. Конкурс је био 
отворен до 10. септембра 2016. год. и на њега је пристигло 4 (четири) пријаве. 
Координатор ТЕМПУС пројекта број 544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR је 
одлуком бр. 2016/09-00/1 образовао Комисију за избор студената за студијски 



 

боравак у иностранству. Комисија је увидом у приспелу документацију проверила 
правовременост и комплетираност свих пристиглих пријава. Након извршеног 
детаљног прегледа свих валидних пријава и извршене валоризације истих, Комисија 
у саставу проф. др Радмила Новаковић Костић, председник, мр Слободан Петровић 
и МСц Ненад Милутиновић, чланови, је применом критеријума и мерила 
наглашених у Конкурсу, донела ово Решење. 
Ово Решење се објављује на званичној интернет страници Високе пословно-техничке 
школе струковних студија, Ужице. 
У складу са расположивим средствима опредељеним за ове намене у буџету 
ТЕМПУС пројекта број 544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR, под називом: 
„Модернизација и усклађивање студијских програма из области туризма у Србији“, 
одлучено је као у диспозитиву овог Решења. 
 
 

Комисија 

1. Др Радмила Новаковић Костић 

2. Мр Слободан Петровић 

3. МСц Ненад Милутиновић 


