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ОБАВЕШТЕЊЕ 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РАНГИРАЊА СТУДЕНАТА 

ПРИЛИКОМ УПИСА НАРЕДНЕ ГОДИНЕ СТУДИРАЊА 

У ШКОЛСКОЈ 2019/20 ГОДИНИ 

 
1. У складу са чланом 102. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017 и 

27/2018 - др. закон и 73/2018) и условима утврђеним уписаним студијским порграмом овог 
Факултета, студент стиче право уписа наредне године студирања уколико према 
положеним испитима у текућој години студирања, може у наредној години студирања да 
упише онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова 
(студент који се сам финансира), односно онолико предмета колико је потребно да се 
оствари најмање 60 ЕСПБ бодова (студент који се финансира из буџета).  

2. У складу са чланом 103. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017 i 
27/2018 – др. закон и 73/2018) право да се у школској 2019/20 години финасира из буџета 
има студент који у школској 2018/19 години оствари најмање 48 ЕСПБ бодова, односно 
испуни услове утврђене уписаним студијским програмом овог Факултета и рангира се у 
оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета, и то: 

 на другу годину основних академских студија  - 192 студента, 

 на трећу годину основних академских студија  - 230 студената, 

 на другу годину интегрисаних академских студија - 48 студената, 

 на трећу годину интегрисаних академских студија  - 58 студената, 

 на четврту годину интегрисаних академских студија - 64 студента, 

 на пету годину интегрисаних академских студија - 64 студента, 

 на другу годину мастер академских студија 192 студента, и то. 

 на студије архитектуре - 142 студента (модул Архитектура - 91 студент, модул 
Архитектонске технологије - 25 студената, модул Урбанизам - 13 студента, 
Архитектонско конструктерство - 13 студената) 

 на студије интегрални урбанизам - 25 студената и 

 на студије унутрашња архитектура - 25 студената. 
3. Рангирање студената из тачке 2. овог Обавештења обухвата студенте уписане исте 

школске године на одређени студијски програм, на основу следећих критеријума: 

 број остварених ЕСПБ бодова и 

 постигнутог успеха у савлађивању студијског програма (просечна оцена). 
4. Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који у текућој 

школској години остваре 36 ЕСПБ бодова имају право да се у наредној школској години 
финансирају из буџета, без рангирања. 
 

Доставити: 

 на огласну таблу, 

 студентској служби, 

 студентсу продекану и  

 архиви.  
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