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4. Статус буџетског студента 

Члан 52. 

Статус буџетског студента у првој години студија има студент који је у прву годину студија уписан у 
том статусу, на основу конкурса. 

У другој и наредним годинама студија студент остварује статус буџетског студента ако у текућој 
школској години оствари 60 ЕСПБ бодова и ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се 
студије финансирају из буџета. 

Рангирање студената из става 1. и 2. овог члана обухвата студенте уписане исте школске године на 
одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова и оствареног 
успеха у савлађивању студијског програма на начин и по поступку утврђеним општим актом. 

Студент који не оствари право из става 1. и 2. овог члана у наредној школској години наставља 
студије у статусу самофинансирајућег студента. 

Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски 
програм на истом нивоу студија. 

Члан 53. 

Изузетно од одредаба чл. 88. Закона, студент може да се у наредној школској години финансира из 
буџета, ако у школској 2009/2010., односно 2010/2011. години, оствари најмање 48 ЕСПБ бодова и 
рангира се у оквиру укупног броја студената, чије се студије финансирају из буџета, а у складу са 
Законом. 

Рангирање студената из претходног става овог члана обухвата студенте уписане исте школске године 
на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова и постигнутог 
успеха у савлађивању студијског програма, на начин и по поступку утврђеним општим актима 
Факултета. 

Студенти уписани у прву годину основних студија школске 2006/2007. године, односно 2007/2008. 
године, задржавају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног 
трајања студија, а студенти уписани у прву годину основних студија школске 2008/2009, односно 
2009/2010. године, задржавају право да се финансирају из буџета најдуже 6 месеци по истеку 
редовног трајања студија. 

Студент који не оствари право из става 1. овог члана у наредној школској години наставља студије у 
статусу студента који се сам финансира. 

Факултет општим актом уређује начин извођења наставе, односно полагања испита за студенте из 
става 3. овог члана. 

Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски 
програм на истом нивоу студија. 

 

5. Статус самофинансирајућег студента 

Члан 54. 

Статус самофинансирајућег студента у првој години студија има студент који је у прву годину 
студија уписан у том статусу на основу конкурса. 

У другој и наредним годинама студија студент остварује статус самофинансирајућег студента ако у 
текућој школској години оствари најмање 37 ЕСПБ бодова и ако се рангира у оквиру укупног броја 
самофинансирајућих студената. 



Студент који не оствари право из става 2. овог члана у наредној школској години уписује заостале 
предмете у статусу самофинансирајућег студента. 

Студент који се сам финансира може у том статусу да има уписан само један студијски програм на 
истом нивоу студија. 

 

6. Број студената који се уписује на студијски програм 

Члан 55. 

Сенат Универзитета утврђује број студената који се уписује на студијске програме, а који не може 
бити већи од броја утврђеног у дозволи за рад. 

Наставно научно веће Факултета предлаже број студената за упис на студијске програме, до краја 
јануара текуће школске године.  

Одлуку о броју студената, за упис у прву годину студијског програма који, се финансирају из буџета 
доноси Влада најкасније 2 месеца пре расписивања конкурса.  

У наредним годинама студија број студената из става 3. овог члана може бити увећан највише за 20% 
у односу на претходну годину о чему одлуку доноси Наставно научно веће Факултета.  

 

Правилник о рангирању студената 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
ЕКОНОМСКИ ФКУЛТЕТ У НИШУ 
06.10.2010. год. 
 

ПРАВИЛНИК  
О РАНГИРАЊУ СТУДЕНАТАПРИЛИКОМ УПИСА У СТАТУС СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ 

ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА   
 

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. 
 

Члан 3. 
 

 Предност приликом рангирања има онај студент који оствари већи број ЕСПБ бодова у текућој 
школској години.  

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  рачунају се и бодови остварени у текућој школској години из 
претходне године студијског програма.  
 

Члан 4. 
 

 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 полиже све исите 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 полиже све исите предвиђене другом годином студијског програма. 
  

Члан 5. 
 

 Уколико два или више кандидата имају исти број ЕСПБ бодова предност има онај са већом просечном 
оценом оствареном у текућој школској години 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. 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“. 
 


