РАНГИРАЊЕ ЗА БУЏЕТ – ВАЖНО!!!
Студенти који су у школској 2016/2017. години остварили 60 ЕСПБ* и више
(рачунају се остварени бодови из школске 2016/2017. године стечени полагањем
испита у текућој школској години без обзира из које су године студијског програма)
рангираће се за буџет.
*Уколико се одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја не буде
кориговао бодова потребан за финансирање из буџета. Самосталним чланом Закона о
високом образовању у претходним школским годинама било је потребно остварити
најмање 48 ЕСПБ за услов за школовање у статусу буџетског студента.
Студенти се рангирају на следећи начин:
-

За сваки студијски програм сачине се ранг листе за упис у наредну школску
годину, по годинама студија.

-

Број студената који имају право да се финансирају из буџета у наредној школској
години студијског програма може да буде 20% већи у односу на број студената у
текућој школској години.

-

Студенти који су користили Статус мировања за претходну школску годину као и
студенти из обовљене године рангирају се на крају ранг листе.
Након рангирања , студенти који се налазе на ранг листи (студијски програм,
одређена година студија) ван броја предвиђеног за студирање на буџету могу
наставити студије у статусу самофинансирања.

-

Закон о високом образовању
Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 76/2005, 97/2008 (погледај и чл. 2), 44/2010 (погледај и
чл. 32-35), 93/2012 (погледај и чл. 6. и 7) и 89/2013. Види: Аутентично тумачење - 100/2007-4. Види: Одлуку
- УС РС IУ број 380/2005 - 53/2011-104.
Члан 84.
Самостална високошколска установа утврђује број студената који се уписује на студијске програме које
организује, а који не може бити већи од броја утврђеног у дозволи за рад. Утврђивање броја студената из
става 1. овог члана врши се на предлог високошколских јединица у саставу самосталне високошколске
установе, у складу са статутом те установе. Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијског
програма који се финансира из буџета, за високошколску установу чији је оснивач Република, доноси Влада,
по прибављеном мишљењу високошколских установа и Националног савета, најкасније два месеца пре
расписивања конкурса. У наредним годинама студија број студената из става 3. овог члана
високошколска установа може повећати за највише 20% у односу на претходну годину, у складу са
одлуком надлежног органа високошколске установе.
Члан 88.
Студент који у текућој школској години оствари 60 ЕСПБ бодова има право да се у наредној школској
години финансира из буџета ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије
финансирају из буџета, у складу са овим законом. Рангирање студената из става 1. 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 актом високошколске установе. Студент који не оствари право из става 1. овог члана у
наредној школској години наставља студије у статусу студента који се сам финансира. Студент који се
финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски програм на истом нивоу
студија.

