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К О Н К У Р С  
ЗА РАНГИРАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА УПИС II и III ГОДИНЕ СТУДИЈА  

ЧИЈЕ СЕ СТУДИЈЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА 
ЗА ШКОЛСКУ: 2022/2023. годину 

 
 
    Наставно веће Академије струковних студија Шабац, на седници одржаној 13.09.2022. 

године  донело је Одлуку бр. 01/20/2-88/2022 за расписивање конкурса за упис студената 
на буџетско финансирање на: 

1.  другу годину основних струковних студија -  86 студената и 
2.  трећу годину основних струковних студија - 86 студената.  

 
УСЛОВИ КОНКУРСА: 
I. Студент чије се студије финансирају из буџета РС или сам финансира студије, који у току 
школске године 2021/2022. год. (најкасније до 07.10.2022.год.) оствари 48 ЕСПБ бодова из 
текуће године студијског програма, може да се у наредној школској години финансира из 
буџета, ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из 
буџета на одговарајућем студијском програму. 
 
II. Рангирање се врши у оквиру укупног броја студената чије се студирање финансира из буџета 
на одговарајућем студијском програму – прва група студенти са свим положеним испитима 
(60 ЕСПБ) на одговарајућој години студија, уколико остане упражњених места после рангирања 
прве групе, врши се рангирање друге групе – студенти са 48 или више ЕСПБ. 
 
III. Студенти са инвалидитетом и студенти припадници ромске националне мањине 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 и без обзира на статус 
финансирања који су имали у текућој години. 
 
КРИТЕРИЈУМ: 
 
 ПРОСЕЧНА ОЦЕНА И БОДОВИ 
(максималан број поена по овом основу је 600, а минималан 288)  
Коначан број бодова добија се множењем просечне оцене и укупним бројем ЕСПБ бодова 
остварених у шк. 2021/2022. години. 
нпр. 

-за просечну оцену 10,00  и положене све испите (60 бодова) студент добија 600 поена  
-за просечну оцену 6,00  и остварених 48 студент добија 288 поена 

Рангирање се врши на основу укупног броја поена по оба наведена критеријума. 
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IV. Буџетски и самофинансирајући студенти који су у школској: 2021/2022.години  остварили од 
37-47 ЕСПБ бодова могу се уписати у наредну годину студија у статусу самофинансирајућих 
студената. 

V. Студенти који су у школској: 2021/2022. години остварили мање од 37 ЕСПБ бодова, поново 
уписују исту годину студија у статусу самофинансирајућих студената уз плаћање одговарајуће 
школарине.  

        
 
-Студенти су обавезни да конкуришу за буџетско финансирање у периоду од 03.102022. до 
07.10.2022. године, до 14:00 часова.  
 
За пријаву је потребно приложити: 
 

- захтев за рангирање (узима се у студентској служби) 
- образац ШВ-20 и  
- уплата 6.000,00 динара -трошкови уписа године 
- уплата преноса ЕСПБ за неположене испите из претходне године 
- индекс. 

 

НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕТЕ МОЛБЕ НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ 
   
    Прелиминарна ранг листа биће објављена  10.10.2022. године  
    Коначна ранг листа биће објављена  11.10.2022. године 

 
 
 


