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УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА  
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Члан 1. 

 

 Овим Правилником ближе се регулише начин и поступак за рангирање студената у оквиру 

укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета. 

 

Члан 2. 

 

 Студент који у текућој школској години оствари 60 ЕСПБ бодова има право да се у наредној 

школској години финансира из буџета уколико се рангира у оквиру укупног броја студената чије се 

студије финансирају из буџета. 

Под текућом школском годином  у смислу става 1 овог члана подразумева се период од 15. 

новембра претходне до 5. октобра текуће године.  

Под оствареним бројем ЕСПБ бодова у смислу става 1 овог члана рачунају се и бодови 

остварени у текућој школској години из претходне године студијског програма.   

 

 

Члан 3. 

 

  Приликом рангирања студената за упис треће године студија рангирају се и студенти који 

нису положили све испите из прве године уписаног студијског програма, уз услов да  током 

школовања не могу да полажу испите из треће године, док не положе све испите предвиђене првом 

годином студијског програма. 

 Приликом рангирања студената за упис четврте године студија рангирају се и студенти који 

нису положили све испите из друге године уписаног студијског програма, уз услов да током 

школовања не могу да полажу испите из четврте године, док не положе све испите предвиђене 

другом годином студијског програма. 

 

 

Члан 4. 

 

  

Предност приликом рангирања има онај студент који оствари већи број ЕСПБ бодова у 

савладавању уписаног студијског програма. 

  

Члан 5. 

 

 

 Уколико два или више кандидата имају исти број ЕСПБ бодова предност има онај са већом 

просечном оценом оствареном  из предмета за које је остварио ЕСПБ бодове. 

 

Члан 6. 

 

 Уколико два или више кандидата имају исти број ЕСПБ бодова  и исту просечну оцену из 

предмета за које су остварли ЕСПБ бодове предност има онај који је у краћем временском периоду 

остварио ЕСПБ бодове. 

 

Члан 7. 

 

 Изузетно од одредбе члана 2. став први Правилника студент може да се у наредној школској 

години финансира из буџета ако у школској 2009/2010, односно 2010/2011. години оствари најмање 

46 ЕСПБ бодова  и рангира се у оквиру броја студената чије се студије финансирају из буџета.  

 

Члан 8. 

  

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Билтену Факултета“. 


